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Změna č. 1 územního plánu Králíky   

 
A.1 Textová část 
 
 

Zastupitelstvo města Králíky, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), za použití 
ustanovení § 43 odst. 4 a      § 55 odst. 2 stavebního zákona, ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, v platném znění, ustanovení § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona 
 

v y d á v á 
 
Změnu č. 1 územního plánu Králíky,vydaného opatřením obecné povahy č. usnesení ZM/2010/04/084,které 
nabylo účinnosti dne 1.7.2010. Územně plánovací dokumentace se mění takto: 
 
 

1. V textové části územního plánu v kapitole „1.Vymezení zastavěného území“ se  ve třetím odstavci  vypouští 
věta „Nově zastavěné pozemky byly aktualizovány k období zpracování návrhu územního plánu  - tzn. 1. 
května 2008.“ a nahrazuje se větou „ Zastavěné pozemky byly změnou č. 1 aktualizovány k datu 9.května 
2013.  

 
         Nová hranice zastavěného území je také zakreslena v grafické příloze A.2.1, A.2.2, B.2.1, B2.1a  a 
B.2.3. 

 
2.Do kapitoly„3.2 Vymezení zastavitelných ploch“ textové části územního plánu se doplňuje následující vymezení 

nově navrhovaných zastavitelných ploch: 
 

a) do kapitoly 3.2.1 Bydlení -venkovského typu:  

 
LOKALITA  č. : Z1/Bv-1 

Katastrální území: Dolní Hedeč       

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Podmínky pro využití lokality:  v lokalitě nebude realizován nový obytný objekt, bude sloužit pro rozšíření 
hospodářského zázemí stávající zemědělské usedlosti na stp. 2/1 a 2/2 

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná přes stávající komunikační plochy u stp. 2/1 a 2/2 v k.ú. Dolní 
Hedeč z krajské silnice vedené jižně od lokality                            

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu prodloužením zásobovacího řadu, který se nachází jižně od lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: navrženo je prodloužení stokové sítě na veřejnou kanalizaci města Králíky 
zakončenou městskou ČOV                    

Zásobení el. energií: ze stávající TS 907 

 
LOKALITA  č. : Z1/Bv-2 

Katastrální území: Dolní Boříkovice       



 
 

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – trvalé travní porosty 

Navrhované funkční využití :   bydlení venkovského typu   

Podmínky pro využití lokality:  v lokalitě nebude realizován nový obytný objekt, bude sloužit pro rozšíření 
hospodářského zázemí stávajícího obytného objektu v sousedství      

Technické zajištění území: 

Doprava: lokalita bude komunikačně přístupná po stávající místní komunikaci, která se nachází na jižní hranici 
pozemku  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, který se nachází jihovýchodně od lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: DČOV s vypouštěním do Boříkovického potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 1158 

 

b) do kapitoly 3.2.2 Bydlení –městského  typu rodinné: 

 
LOKALITA  č. : Z1/Bmr-1 

Katastrální území: Králíky          

Stávající funkční využití:  sídelní zeleň- soukromá a vyhrazená          

Navrhované funkční využití :   bydlení - městského typu rodinné 

Podmínky pro využití lokality:  v lokalitě nebude realizován nový obytný objekt,ale bude sloužit pro rozšíření 
zázemí stávajícího rodinného domu na p.č. 759/7, resp. navrhovaného obytného objektu na p.č. 759/8 

- využití lokality je pouze podmíněně přípustné, umístění konkrétních staveb je podmíněno udělením výjimky 
z ochranného pásma lesa, v případě, že tato výjimka nebude získána, bude plocha využívána pouze jako soukromá 
zeleň 

Technické zajištění území: 

   - bude využívána infrastruktura realizovaná u nemovitosti na stp. 1287 

 
 

LOKALITA  č. : Z1/Bmr-8/rozšíření Z1 

Katastrální území: Králíky          

Stávající funkční využití:  sídelní zeleň- na veřejných prostranstvích  

Navrhované funkční využití :   bydlení - městského typu rodinné 

Podmínky pro využití lokality:  v lokalitě nebude realizován nový obytný objekt, bude sloužit pro rozšíření zázemí 
stávajícího rodinného domu na stp. 1287    

Technické zajištění území: 

   - bude využívána infrastruktura realizovaná u nemovitosti na stp. 1287 

 

c) do kapitoly 3.2.10 Výroba a skladování – zemědělská výroba:  

 
LOKALITA  č. : Z1/Vz-1 

Katastrální území: Červený Potok   

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – ttp          

Navrhované funkční využití :   výroba a skladování – zemědělská výroba 



 
 

Podmínky pro využití lokality:  

- rozšíření farmy Pařízek v Červené Potoce  

- dalším stupni dokumentace bude doloženo, že negativní vliv z výroby nezasáhne žádný ze stávajících objektů 
hygienické ochrany ani plochu územní rezervy pro bydlení označenou Z1/R5(Bv) 

- s cílem začlenit hmotově výrazné objekty do krajiny vysadit podél areálu obvodovou zeleň  

Technické zajištění území: 

   - bude využívána infrastruktura realizovaná ve stávajícím areálu    

 
LOKALITA  č. : Z1/Vz-2 

Katastrální území: Dolní Lipka  

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – ttp          

Navrhované funkční využití :   výroba a skladování – zemědělská výroba 

Podmínky pro využití lokality:  

- rozšíření zemědělského areálu firmy ZEOS v Dolní Lipce 

- dalším stupni dokumentace bude doloženo, že negativní vliv z výroby nezasáhne žádný ze stávajících objektů 
hygienické ochrany v sousedství                                                

- s cílem začlenit hmotově výrazné objekty do krajiny vysadit podél areálu obvodovou zeleň  

Technické zajištění území: 

   - bude využívána infrastruktura realizovaná ve stávajícím areálu    

d)do kapitoly 3.2.11 Technická infrastruktura – inženýrské sítě:  

 
LOKALITA  č. : Z1/Ti-1 (koridor V1) 

Katastrální území: Červený Potok, Dolní Hedeč      

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – trvalé travní porosty, krajinná zeleň zemědělská – orná 
půda  

Navrhované funkční využití :   technická infrastruktura- inženýrské sítě  

Popis záměru:  návrh propojení veřejného vodovodu Červený Potoka a veřejného vodovodu Dolní Hedeč – 
zapracován formou koridoru o šířce 10m 

Podmínky pro využití lokality:   

- v příslušné ploše s rozdílným způsobem využití, kterou koridor prochází, nebudou realizovány takové 
stavby, které by znemožňovaly nebo omezovaly realizaci výše uvedeného záměru  

 
LOKALITA  č. : Z1/Ti-2 

Katastrální území: Králíky                      

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – trvalé travní porosty  

Navrhované funkční využití :   technická infrastruktura- inženýrské sítě  

Popis záměru:  návrh rozšíření stávající městské čistírny odpadních vod a ploch pro kompostování                                     

Podmínky pro využití lokality:   

     - v dalším stupni projektové dokumentace bude doloženo, že negativní vlivy z procesů, které budou na ploše 
probíhat (imisní a pachová zátěž), nezasáhnou nepříznivě žádný ze stávajících objektů hygienické ochrany 
v sousedství  



 
 

- v ploše pozemku p.č. 3168/1 zůstane volní 5m široký prostor zajišťující přístup na zemědělské pozemky 
umístěné severně od plochy 

 
LOKALITA  č. : Z1/Ti-3 (koridor E1) 

Katastrální území: Králíky                      

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – trvalé travní porosty  

Navrhované funkční využití :   technická infrastruktura- inženýrské sítě  

Popis záměru:  koridor pro vedení el. vedení 2x 110kV Králíky – Horní Heřmanice                                             

Podmínky pro využití lokality:   

- respektovat prvky územního systému ekologické stability, které se v trase nacházejí   

- v příslušné ploše s rozdílným způsobem využití, kterou koridor prochází, nebudou realizovány takové 
stavby, které by znemožňovaly nebo omezovaly realizaci výše uvedeného záměru                             

 
LOKALITA  č. : Z1/Ti-4a,4b (koridor V2a, V2b) 

Katastrální území: Králíky, Prostřední Lipka      

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – trvalé travní porosty, krajinná zeleň zemědělská – orná 
půda  

Navrhované funkční využití :   technická infrastruktura- inženýrské sítě  

Popis záměru:  návrh propojení veřejného vodovodu Králíky a veřejného vodovodu Prostřední Lipka – zapracován 
formou koridoru o šířce 10m 

Podmínky pro využití lokality:   

- v příslušné ploše s rozdílným způsobem využití, kterou koridor prochází, nebudou realizovány takové 
stavby, které by znemožňovaly nebo omezovaly realizaci výše uvedeného záměru 

e) do kapitoly 3.2.13 Dopravní infrastruktura - silniční:  

 
LOKALITA  č. : Z1/Ds-1a, Z1/Ds-1b, Z1/Ds-1c a Z1/Ds-1d 

Katastrální území: Dolní Boříkovice , Dolní Hedeč      

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – trvalé travní porosty, krajinná zeleň zemědělská – orná 
půda, krajinná zeleň- přírodní  

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  uvedený záměr má nadmístní význam, v nově vytvářeném systému dálnic a rychlostních silnic ČR 
bude tato silnice plnit funkci přivaděče na R35 Hradec Králové – Mohelnice a zároveň bude spojnicí i na 
nadřazenou silniční síť Polské republiky 

Podmínky pro využití lokality:   

- realizací přeložky bude předcházet předložení podrobné akustické studie s uvedením počtu exponovaných 
obyvatel (stávající i navrhovaný stav), hodnocením zdravotních rizik a návrhem protihlukových opatření 

- v jižní části řešeného území bude řešeno mimoúrovňové vedení trasy přeložky s prvky územního systému 
ekologické stability – regionálního biokoridoru RBK 830 a lokálního biocentra LBC 10 

 
LOKALITA  č. : Z1/Ds-2                                  

Katastrální území: Králíky                            

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – trvalé travní porosty  



 
 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  realizace parkoviště pro rybáře u Králického rybníka 

Podmínky pro využití lokality:   

-  lokalita se nachází v ochranném pásmu dráhy, je třeba získat výjimku z tohoto ochranného pásma  

 
LOKALITA  č. : D-48/upravena Z1                     

Katastrální území: Králíky                            

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – orná půda   (v rámci pozemkových úprav převedena do 
ostatních ploch) 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  účelová komunikace, která by měla sloužit k zpřístupnění zemědělských pozemků v jihovýchodní 
části Králík, navržena v rámci pozemkových úprav 

Podmínky pro využití lokality:   

-  komunikace prochází biocentrem, které je navrženo založit na regionálním biokoridoru RBK 830 

 
- návrh doplnění cestní sítě v nezastavěném území Č.Potoka vzniklý na základě pozemkových úprav:  

LOKALITA  č. : Z1/Ds-3                                  

Označení v KPÚ: C1                                  

Katastrální území: Červený Potok                             

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – orná 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  realizace komunikace propojující nezastavěné území Č. Potoka a H. Lipky  

 
LOKALITA  č. : Z1/Ds-4                                  

Označení v KPÚ: C2                                  

Katastrální území: Červený Potok                             

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – orná 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  realizace účelové komunikace zpřístupňující prvky opevnění v severní části Č. Potoka 

 
LOKALITA  č. : Z1/Ds-5                                  

Označení v KPÚ: C3                                  

Katastrální území: Červený Potok                             

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – orná 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  realizace účelové komunikace zpřístupňující zemědělské pozemky v severní části řešeného území  

 
LOKALITA  č. : Z1/Ds-6                                  

Označení v KPÚ: C25                                  



 
 

Katastrální území: Červený Potok                             

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – orná 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  realizace účelové komunikace podél železniční trati  

 
LOKALITA  č. : Z1/Ds-7                                  

Označení v KPÚ: C26                                  

Katastrální území: Červený Potok                             

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – orná 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  realizace účelové komunikace na západním okraji Č. Potoka 

 
LOKALITA  č. : Z1/Ds-8                                  

Označení v KPÚ: C6                                  

Katastrální území: Červený Potok                             

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – orná, krajinná zeleň zemědělská - ttp 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  realizace účelové komunikace k vodojemu v Č. Potoku  

 
LOKALITA  č. : Z1/Ds-9                                  

Označení v KPÚ: C29                                  

Katastrální území: Červený Potok                             

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – ttp   

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  realizace účelové komunikace v jihozápadní části Č. Potoka 

 
LOKALITA  č. : Z1/Ds-10                                 

Označení v KPÚ: C17                                  

Katastrální území: Červený Potok                             

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – orná, krajinná zeleň zemědělská – ttp  

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  realizace účelové komunikace ve střední části Č. Potoka, spojení D. Hedeče se silnicí II/312 

 
LOKALITA  č. : Z1/Ds-11                                 

Označení v KPÚ: C16,C18                              

Katastrální území: Červený Potok                             

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – orná, krajinná zeleň zemědělská –ttp, krajinná zeleň - lesní 



 
 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  realizace účelové komunikace v jižní části Č. Potoka  

 
LOKALITA  č. : Z1/Ds-12                                 

Označení v KPÚ: C20                                  

Katastrální území: Červený Potok                             

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – orná, krajinná zeleň zemědělská –ttp, krajinná zeleň - lesní 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  realizace účelové komunikace v jižní části Č. Potoka   

 
LOKALITA  č. : Z1/Ds-13                                 

Označení v KPÚ: C24, C32                                 

Katastrální území: Červený Potok                             

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – ttp                                                          

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  realizace účelové komunikace zpřístupňující zemědělské stavby v jižní části Č. Potoka 

 
- návrh doplnění cestní sítě v nezastavěném území Horní Lipky vzniklý na základě pozemkových úprav:  

LOKALITA  č. : Z1/Ds-14                                  

Označení v KPÚ: C28                                 

Katastrální území: Horní Lipka                              

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – ttp, rekreace -rodinná 

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  realizace komunikace propojující nezastavěné území v severní části H.Lipky 

 
LOKALITA  č. : Z1/Ds-15                                  

Označení v KPÚ: C23                                 

Katastrální území: Horní Lipka                              

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – ttp  

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  realizace komunikace v rekreačním území v severní části H. Lipky 

 
LOKALITA  č. : Z1/Ds-16                                  

Označení v KPÚ: C40a, C40b                         

Katastrální území: Horní Lipka                              

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – ttp  

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  realizace komunikace podél východního okraje zastavěného území H.Lipky 



 
 

 
LOKALITA  č. : Z1/Ds-17                                  

Označení v KPÚ: C41                                 

Katastrální území: Horní Lipka                              

Stávající funkční využití:  krajinná zeleň zemědělská – ttp  

Navrhované funkční využití :   dopravní infrastruktura – silniční  

Popis záměru:  realizace komunikace v nezastavěném území v jižní části H. Lipky 

 
 
- nově vymezené zastavitelné plochy se zakreslují do příloh A.2.1, A.2.2, B.2.1 a B.2.3 grafické části 

územního plánu 
 
3. V souvislosti s novým vymezením zastavitelné plochy D-48/upravena Z1 se z kapitoly „3.2.13 Dopravní 
infrastruktura – silniční“ vypouští původní vymezení zastavitelné  plochy D-48. 
 
4. V souvislosti se zapracováním koridoru pro realizaci přeložky silnice I/43 se z kapitoly „3.2 Vymezení 
zastavitelných ploch“ textové části územního plánu vypouští:  
 

a) z kapitoly 3.2.5 Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední: 
 
- vymezení zastavitelné plochy Om-2 v k.ú. Dolní Lipka 
- vymezení zastavitelné plochy Om-3 v k.ú. Dolní Lipka 
b) z kapitoly 3.2.13 Dopravní infrastruktura – silniční: 
 
-  vymezení zastavitelné plochy D-35 v k.ú. Dolní Lipka 
  
       Důvodem pro vypuštění lokalit je skutečnost, že předmětné plochy zasahují do nově vymezovaného 
koridoru pro přeložku silnice I/43. 
 
c)z kapitoly 3.2.13 Dopravní infrastruktura – silniční: 
 
- vymezení zastavitelné plochy D-1, přeložka silnice I/43 po jihozápadním okraji Králík   
 

 
5.V rámci změny č. 1 se do kapitoly „3.3 Vymezení ploch přestavby“ doplňuje vymezení následujících nových 
ploch přestavby:  
 
Číslo lokality: Z1/P1 

Název lokality:  Červený Potok – drážní domek  

Stávající funkční využití : dopravní infrastruktury – železniční  

Navrhované funkční využití :  rekreace – rodinná                                     

Podrobnější popis :   

- využití  nefunkčního drážního objektu na stp. 147 a související p.č. 2128 v k.ú. Červený Potok  pro 
rodinnou rekreaci   

Základní podmínky změny využití plochy:     

- změna využití území je pouze podmíněně přípustná, záměr je realizovatelný pouze při splnění následujících 
podmínek:  

- zajištění hygienických limitů příslušných pro funkci rekreace (protihluková opatření) 
            - zajištění přístupu ke stavbě mimo pozemky dráhy po veřejné komunikaci 

Zajištění veřejné infrastruktury:  



 
 

- zůstává beze změn 

 
Číslo lokality: Z1/P2 

Název lokality:  Dolní Lipka (západ) – drážní domek  

Stávající funkční využití : dopravní infrastruktury – železniční  

Navrhované funkční využití :  rekreace – rodinná                                     

Podrobnější popis :   

- využití  nefunkčního drážního objektu na stp. 45 a související p.č. 5520/2 v k.ú. Dolní Lipka  pro rodinnou 
rekreaci   

Základní podmínky změny využití plochy:     

- změna využití území je pouze podmíněně přípustná, záměr je realizovatelný pouze při splnění následujících 
podmínek:  

- zajištění hygienických limitů příslušných pro funkci rekreace (protihluková opatření) 
            - zajištění přístupu ke stavbě mimo pozemky dráhy po veřejné komunikaci 

Zajištění veřejné infrastruktury:  

- zůstává beze změn 

 
Číslo lokality: Z1/P3 

Název lokality:  Dolní Lipka (východ) – drážní domek  

Stávající funkční využití : dopravní infrastruktury – železniční  

Navrhované funkční využití :  rekreace – rodinná                                     

Podrobnější popis :   

- využití  nefunkčního drážního objektu na stp. 51 a související p.č. 550/7 v k.ú. Dolní Lipka  pro rodinnou 
rekreaci   

Základní podmínky změny využití plochy:     

- změna využití území je pouze podmíněně přípustná, záměr je realizovatelný pouze při splnění následujících 
podmínek:  

- zajištění hygienických limitů příslušných pro funkci rekreace (protihluková opatření) 
            - zajištění přístupu ke stavbě mimo pozemky dráhy po veřejné komunikaci 

Zajištění veřejné infrastruktury:  

- zůstává beze změn 

 
Číslo lokality: Z1/P4 

Název lokality:  Dolní Lipka (u zemědělského areálu) – drážní domek  

Stávající funkční využití : dopravní infrastruktury – železniční  

Navrhované funkční využití :  rekreace – rodinná                                     

Podrobnější popis :   

- využití  nefunkčního drážního objektu na stp. 53 a související p.č. 551/2 v k.ú. Dolní Lipka  pro rodinnou 
rekreaci   

Základní podmínky změny využití plochy:     

- změna využití území je pouze podmíněně přípustná, záměr je realizovatelný pouze při splnění následujících 



 
 

podmínek:  

- zajištění hygienických limitů příslušných pro funkci rekreace (protihluková opatření) 
            - zajištění přístupu ke stavbě mimo pozemky dráhy po veřejné komunikaci 

Zajištění veřejné infrastruktury:  

Doprava: lokalita je komunikačně přístupná z krajské silnice vedené podél severní hranice lokality  

Zásobování vodou: z veřejného vodovodu, který se nachází severně od lokality 

Odvádění a čištění odpadních vod: DČOV s vypouštěním do Lipkovského potoka 

Zásobení el. energií: ze stávající TS 258 

 
Číslo lokality: Z1/P5 

Název lokality:  Prostřední Lipka – střed  

Stávající funkční využití : jiná stavba – zemědělská hospodářská stavba   

Navrhované funkční využití :  rekreace – rodinná                                     

Podrobnější popis :   

- přestavba hospodářského objektu ve špatném stavebně technickém stavu na objekt rodinné rekreace  

Základní podmínky změny využití plochy:     

- nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

- zůstává beze změn 

 
 
Číslo lokality: Z1/P6 

Název lokality:  Červený Potok – řeka Morava  

Stávající funkční využití : rekreace – rodinná   

Navrhované funkční využití :  technická infrastruktura – inženýrské sítě         

Podrobnější popis :   

- přestavba souvisejících ploch zeleně u rekreačního objektu na zařízení malé vodní elektrárny  

Základní podmínky změny využití plochy:     

- nejsou  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

- zůstává beze změn 

 
Číslo lokality: Z1/P7 

Název lokality:  Přeložka silnice I/43    

Stávající funkční využití : občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední  

Navrhované funkční využití :  dopravní infrastruktura – silniční                

Podrobnější popis :   

- úpravy trasy silnice I/43 na severozápadním okraji řešeného území, vyvolaná změnou funkce této 
komunikace v systému dálnic a rychlostních silnic ČR 



 
 

Základní podmínky změny využití plochy:     

-realizaci přeložky bude předcházet předložení podrobné akustické studie s uvedením počtu exponovaných 
obyvatel (stávající i navrhovaný stav), hodnocením zdravotních rizik a návrhem protihlukových opatření  

 
Číslo lokality: Z1/P8 

Název lokality:  Amálka      

Stávající funkční využití : technická infrastruktura – služební byt pracovníka vodárny  

Navrhované funkční využití :  občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední  

Podrobnější popis :   

- změna využití objektu k bydlení na stp. 496 a souvisejícího pozemku p.č. 3750 v k.ú. Králíky. Objekt bude 
nově využíván pro veřejné ubytování a klubovní činnost  

Základní podmínky změny využití plochy:     

-nejsou   

Zajištění veřejné infrastruktury:  

- zůstává beze změn 

 
 
Číslo lokality: Z1/P9 

Název lokality:  Bývalá provozovna RABBIT     

Stávající funkční využití : výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba             

Navrhované funkční využití :  občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední  

Podrobnější popis :   

- návrh přestavby nevyužívaného výrobního areálu pro potřeby občanského vybavení v sousedství centra 
města, ve východní části již v současné době provozováno pohostinství 

Základní podmínky změny využití plochy:     

-nejsou   

Zajištění veřejné infrastruktury:  

- zůstává beze změn 

 
Číslo lokality: Z1/P10 

Název lokality:  Areál zemědělské výroby u kostela v Horní Lipce  

Stávající funkční využití : výroba a skladování – zemědělská výroba                    

Navrhované funkční využití :  smíšené obytné plochy – venkovské                    

Podrobnější popis :   

- návrh přestavby v současné době z velké části nevyužívaného areálu zemědělské výroby- v současné době 
plní svou funkci pouze skladovací objekt v severní části areálu; všechny objekty jsou ve velmi špatném 
stavebně technickém stavu. Nově by měla být v území umožněna výstavba obytných objektů doplněných 
obslužnou sférou včetně nerušících výrobních činností  

Základní podmínky změny využití plochy:     

-nejsou   

Zajištění veřejné infrastruktury:  



 
 

- zůstává beze změn 

 
Číslo lokality: Z1/P11 

Název lokality:  Výrobní areál u nádraží v Králíkách      

Stávající funkční využití : výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba            

Navrhované funkční využití :  smíšené obytné plochy – komerční                     

Podrobnější popis :   

- možnost realizace sociálních bytů v lokalitě u nádraží v Králíkách   

Základní podmínky změny využití plochy:     

- území je přípustné umisťovat pouze takové stavby a zařízení, které nemají negativní dopad na sousední 
pozemky 

            V případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (hluk, prach, zápach, apod) bude 
k územnímu řízení stavby doloženo, že tento vliv nepřekročí hranice pozemku investora stavby. V opačném 
případě budou realizována opatření k potřebnému snížení negativního vlivu a v rámci kolaudačního řízení 
bude doložena účinnost provedených opatření. 

  
- nové stavby pro bydlení a další objekty vyžadující ochranu před hlukem lze v předmětném území umístit až po 
té, co bude doloženo splnění hygienických limitů z hlediska hluku  
  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

- zůstává beze změn 

 
Číslo lokality: Z1/P12 

Název lokality:  Horní Lipka – klubovna                  

Stávající funkční využití : sídelní zeleň – soukromá a vyhrazená  

Navrhované funkční využití : občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední  

Podrobnější popis :   

- možnost realizace občanského vybavení pro zlepšení podmínek pro udržení sociální soudržnosti obyvatel 
integrované obce Horní Lipka  

Základní podmínky změny využití plochy:     

   -  respektovat pásmo pro údržbu vodního toku  
  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

- zůstává beze změn 

 
Číslo lokality: Z1/P13 

Název lokality:  Králíky - Hůrka                  

Stávající funkční využití : občanské vybavení – veřejná infrastruktura 

Navrhované funkční využití : sídelní zeleň – přírodního charakteru                 

Podrobnější popis :   

- zapojení území jako interakční prvek – doplňkové opatření do územního systému ekologické stability, ve 
střední části ponechání volné rozhledové plochy – trvalé travní porosty, obklopit dosadbou zeleně 



 
 

s vhodnou druhovou skladbou  

Základní podmínky změny využití plochy:     

   - v severní části lokality respektovat ochranné pásmo vodního zdroje 
  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

- zůstává beze změn 

 
Číslo lokality: Z1/P14 

Název lokality:  Králíky u OMB                  

Stávající funkční využití : bydlení – městského typu rodinné  

Navrhované funkční využití : výroba a skladování - lehkýprůmysl                

Podrobnější popis :   

- dosažení jednoty funkčního využití výrobní zóny, plocha u frekventované komunikace regionálního významu  

Základní podmínky změny využití plochy:     

   - respektovat transformační stanici a její ochranné pásmo   
  

Zajištění veřejné infrastruktury:  

- zůstává beze změn 

 
-nově vymezené plochy přestavby se zakreslují do příloh A.2.1, A.2.2 a B.2.1 grafické část 
i územního plánu 
 

6. V kapitole „3.3 Vymezení ploch  přestavby“ se  u již vymezené plochy přestavby PP13 v Dolních Boříkovicích 
(stávající areál zemědělské výroby) mění navrhované funkční využití. V územním plánu bylo navrhováno 
využití tohoto areálu pro „občanské vybavení  - komerční zařízení malá a střední“. V předkládané změně je 
toto využití upravováno na plochy pro „ výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba“. 

7. Na žádost Města Králíky se ruší konkrétní vymezení zastavitelných ploch Os-2 a D-36 v jižní části  k.ú. 
Králíky, zastavitelnost předmětného území zůstane zachována. Předmětné území bude zahrnuto do 
vymezované zastavitelné plochy pro bydlení městského typu v rodinných domech – Bmr- 3b. Podmínkou pro 
změnu využití tohoto území je zpracování územní studie, tato studie vymezí také plochy pro sportoviště i 
parkování v rámci předmětného území. Z výše uvedeného důvodu se z kapitoly“3.2.7 Občanské vybavení – 
tělovýchovná a sportovní zařízení“ vypouští tabulka charakterizující lokalitu Os-2 a z kapitoly „3.2.13 
Dopravní infrastruktura – silniční“ vypouští tabulka charakterizující lokalitu Ds-36. Z kapitoly“9. Vymezení 
ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále 
stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem  a vložení dat o této studii do evidence 
územně plánovací činnosti“ se u č.3a v sloupci „výčet zastavitelných ploch studií dotčených“ vypouštějí 
lokality Os-2 a D-36. 

 
8. Z kapitoly“ 4.2 Koncepce dopravy se vypouští následující text:    

4.2.1 Územně chránit  koridor pro výhledové vedení  kapacitní dopravní cesty Červená Voda – Dolní 
Boříkovice – Dolní Lipka – hranice ČR 

 
a nahrazuje se textem:  
4.2.1 Chránit vymezený koridor pro vedení  stavby dopravní infrastruktury – přeložku silnice I/43 Dolní Lipka 
(hraniční přechod) – Červená Voda 
 
9. Z kapitoly“ 4.2 Koncepce dopravy se vypouští následující text:    

4.2.3 Realizovat přeložku silnice I/43 na jihovýchodním okraji města  
a nahrazuje se textem:  



 
 

4.2.3 Chránit koridor územní rezervy pro vedení přeložky silnice I/43 (resp. II/312) podél jihovýchodního 
okraje vlastních Králík 
 
10. Do kapitoly 5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny 

v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před 
povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů apod. se doplňuje následující protipovodňové opatření: 

- v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje se v severovýchodní části katastrálního 
území Červený Potok vymezuje plocha Poldru Červený Potok II – v grafické části označená jako Z1/K1 

 
11. Do kapitoly 5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny 

v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před 
povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů apod. se doplňuje následující text a tabulky, charakterizující nově 
vymezené plochy změn v krajině: 

- plocha smíšeného nezastavěného území – zemědělská a kulturně historická  Z1/NSzk-1a, Z1/NSzk-1b 
v sousedství vojenského muzea, charakteristika nově vymezované plochy je následující:   

Číslo lokality: Z1/NSzk-1a, Z1/NSzk-1b 

Název lokality:  U vojenského muzea  

Stávající funkční využití :  krajinná zeleň – zemědělská – orná půda (Nzo) a krajinná zeleň zemědělská – trvalé 
travní porosty (Nzt) 

Navrhované funkční využití :  plocha smíšená nezastavěného území – zemědělská a kulturně historická 

Podrobnější popis :   

- plocha pro pořádání akce „Cihelna“, jejímž předmětem jsou bojové ukázky s tématem II.světové války, 
prezentace historické vojenské techniky i současných ozbrojených a záchranných složek 

Výměra lokality: 20,45ha  Dotčené pozemky v k.ú. Prostřední Lipka k  k datu 
zpracování změny č. 1 : 536/3č., 559/1, 577č., 1100/1, 
562/2, 563/2, 569, 565, 568/1, 578/2 č., 568, 567 

 

- plocha krajinné zeleně zemědělské –trvalé travní porostyZ1/Nzt-1a, Z1/Nzt-1b za účelem realizace 
ochranného zatravnění v západní části Červeného Potoka, charakteristika nově vymezované plochy je 
následující:   

Číslo lokality: Z1/Nzt-1a, Z1/Nzt-1b 

Název lokality:  Západní část Č. Potoka  

Stávající funkční využití :  krajinná zeleň  zemědělská – orná půda (Nzo)  

Navrhované funkční využití :  krajinná zeleň zemědělská – trvalé travní porosty (Nzt) 

Podrobnější popis :   

- ochranné zatravnění navrhované v rámci plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav                                            

Výměra lokality: 16,05ha  Dotčené pozemky v k.ú. Červený Potok k  k datu 
zpracování změny č. 1 : 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 
2251, 2253  

Dotčené pozemky v k.ú. Králíky k datu zpracování 
změny č. 1 : 3605 

 

- úprava navrhované vodní plochy W1- upraveno Z1, charakteristika nově vymezované plochy je 
následující:   

Číslo lokality: W1- upraveno Z1 



 
 

Název lokality:  Horní Lipka – jih     

Stávající funkční využití :  krajinná zeleň  zemědělská – orná půda (Nzo)  

Navrhované funkční využití :  vodní toky a plochy (W)                                 

Podrobnější popis :   

- realizace vodohospodářského opatření v jižní části Horní Lipky                                                                                    

Výměra lokality: 0,98 ha  Dotčené pozemky v k.ú. Horní Lipka k  k datu 
zpracování změny č. 1 : 2554, 2555   

 

- plocha krajinné zeleně zemědělské –trvalé travní porostyZ1/Nzt-2a, Z1/Nzt-2b, Z1/Nzt-2c, Z1/Nzt-2d, 
doprovodná zeleň podél navrhovaných vodních ploch, charakteristika nově vymezované plochy je 
následující:   

Číslo lokality: Z1/Nzt-2a, Z1/Nzt-2b, Z1/Nzt-2c, Z1/Nzt-2d 

Název lokality:  Horní Lipka – jih   

Stávající funkční využití :  krajinná zeleň  zemědělská – orná půda (Nzo)  

Navrhované funkční využití :  krajinná zeleň zemědělská – trvalé travní porosty (Nzt) 

Podrobnější popis :   

- trvalé zatravnění navrhované u vodohospodářských opatření v jižní části Horní Lipky                                                           

Výměra lokality: 3,62 ha  Dotčené pozemky v k.ú. Horní Lipka k  k datu 
zpracování změny č. 1 : 2549, 2505, 2522, 2498                  

 

-plocha krajinné zeleně zemědělské –trvalé travní porosty Z1/Nzt-3- retenční plocha navrhovaného 
poldru Č. Potok – D. Morava, charakteristika nově vymezované plochy je následující:   

Číslo lokality: Z1/Nzt-3 

Název lokality:  Červený Potok - severovýchod   

Stávající funkční využití :  krajinná zeleň  zemědělská – orná půda (Nzo)  

Navrhované funkční využití :  krajinná zeleň zemědělská – trvalé travní porosty (Nzt) 

Podrobnější popis :   

- plocha retenčního prostoru suchého poldru                                                             

Výměra lokality: 1,25 ha  Dotčené pozemky v k.ú. Červený Potok  k datu 
zpracování změny č. 1 : 2117 část, 2118 část                     

          

- plocha krajinné zeleně zemědělské –trvalé travní porosty Z1/Nzt-4  - plocha s možností umístění 
zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu    

 
Číslo lokality: Z1/Nzt- 4  

Název lokality:  U Amálky  

Stávající funkční využití :  krajinná zeleň lesní (Nl) 

Navrhované funkční využití :  krajinná zeleň zemědělská – ttp (Nzt)                     

Podrobnější popis :   

- trvalé travní porosty s možností umístění zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu – jednomístného 



 
 

sedačkového vleku s celoročním provozem, jehož konstrukční výška je omezena 4 metry         
- realizace záměru  bude v navazujících řízeních podrobena hodnocení vlivu na krajinný ráz  
                         

Výměra lokality: 0,27    Dotčené pozemky v k.ú. Králíky k  datu zpracování 
změny č. 1 : 3764,3765 

 

12. Do přípustného využití plochy 9.B Krajinná zeleň – zemědělská – TTP (Nzt) v  kapitole „ 6.Stanovení 
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití, pokud je 
možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití 
těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu“ se doplňuje:  

 
- realizace garáže na pozemku 2228 v k.ú. Horní Lipka 
- v ploše změny Z1/Nzt-4 a v pásu o šířce 10m podél severovýchodního okraje pozemků p.č. 3748 a 
3763 v k.ú. Králíky a p.č. 634/2 v k.ú. Dolní Hedeč realizace jednomístného sedačkového vleku, jehož 
konstrukční výška je omezena max na 4m 

 
13. Do přípustného využití plochy 4.B Výroba a skladování – lehký průmysl (Vl)  v  kapitole „ 6.Stanovení 

podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití, pokud je 
možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití 
těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu“ se doplňuje:  

 
- v čp.656 na stp. 757/1 v k.ú. Králíky  služební byt (byt provozovatele zařízení) 

14. V nepřípustném využití plochy 4.B Výroba a skladování – lehký průmysl (Vl)  v  kapitole „ 6.Stanovení 
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití, pokud je 
možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití 
těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu“ se upravuje text „obytné objekty a objekty pro rekreaci následujícím způsobem:  

 
- obytné objekty a objekty pro rekreaci kromě čp. 656 na stp. 757/1 v k.ú. Králíky 
 

15. Do kapitoly 6. „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu využití, pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, 
popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, 
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu“  textové části územního plánu se doplňuje nová 
plocha s rozdílným způsobem využití „2.C Smíšené obytné plochy – venkovské (Sv), podmínky pro využití 
této plochy jsou následující: 

 
Hlavní využití: 
-stavby pro bydlení smíšené s obslužnou sférou a nerušícími výrobními činnostmi, a to zejména:  

- stavby pro bydlení 
- stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních a opravárenských služeb 
- zařízení občanského vybavení komerčního charakteru 

 
Přípustné využití: 
- soukromá zeleň (oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou včetně vodních 

prvků, ovocné sady) 
- související dopravní infrastruktura (přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto 

staveb, včetně potřebných odstavných a parkovacích míst) 
- související technická infrastruktura- inženýrské sítě (objekty a liniové stavby inženýrských sítí, které jsou 

potřebné pro funkci daného území) 
- stavby určené pro skladování produktů zemědělské výroby – stodoly 
- doplňkové stavby ke stavbě pro bydlení, které musí prostorově splňovat podmínky dané platným právním 

předpisem – garáže, přístřešky pro auta, zimní zahrady, bazény, kůlny, skleníky. Tyto stavby a musí mít 
shodné výrazové prostředky se stavbou rodinného domu – použití shodných materiálů a barevnosti; kůlny a 
stavby pro chovatelství lze umisťovat pouze mimo pohledově exponovaný prostor pozemku. 



 
 

- veřejná prostranství 
- vodní toky a plochy 
 
Podmíněně přípustné využití: 
- rekreační sportoviště, dětská hřiště 
       Jejich umístěním nesmí být narušena kvalita obytného prostředí sousedních pozemků – realizovat 
oplocení, výsadbu izolační zeleně. 
- stavby pro podnikatelskou činnost v oboru drobné výroby a výrobních služeb do výměry 250m2 

V případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (hluk, prach, zápach, apod.) 
bude k územnímu řízení stavby doloženo, že tento vliv nepřekročí hranice pozemku investora stavby. 
V opačném případě budou realizována opatření k potřebnému snížení negativního vlivu a v rámci 
kolaudačního řízení bude doložena účinnost provedených opatření. 

 
- rodinné farmy 

Ochranné pásmo živočišné výroby provozované v rodinné farmě nesmí zasahovat sousední objekty 
hygienické ochrany. 
 
Nepřípustné využití: 
- stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, 

vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací, zastínění, apod.) by snižovaly pohodu 
užívání staveb, uvedených v hlavním využití  

 
Podmínky prostorové regulace: 
- výšková regulace – maximálně dvě nadzemní podlaží a podkroví 
- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 35% 
- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 30% 
- rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků – minimálně 1000m2  
 
16. Do kapitoly 6. „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 

převažujícího účelu využití, pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, 
popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, 
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu“  textové části územního plánu se doplňuje nová 
plocha s rozdílným způsobem využití „11. Plocha smíšená nezastavěného území – zemědělská a kulturně 
historická (NSzk), podmínky pro využití této plochy jsou následující: 

 
Hlavní  využití : 

- trvalé travní porosty 
- dočasné umístění zázemí pro pořádání bojových ukázek historických bitev  a prezentaci vojenské a 

záchranné techniky (instalace podia, stany pro účastníky bitvy a její návštěvníky, kiosky s 
občerstvením) 
 
Přípustné využití : 

- půda dočasně neobdělávaná  
- výstavní plochy pro umístění vojenské techniky 
- parkovací plochy 
- zemědělské účelové komunikace  
- zatravněné průlehy pro odvodnění povrchových vod 
- cyklotrasy a cyklostezky, lyžařské běžecké trasy  
- nelesní dřevinné porosty v krajině 
- doprovodná zeleň zemědělských komunikací  
- vodní toky a plochy a jejich doprovodná břehová zeleň  
- liniové stavby technického vybavení území  

 
Nepřípustné využití:  

- objekty příslušné do zastavěného území obce a také stavby pro zemědělství  
- oplocování volných pozemků kromě ohradníků pro pasení dobytka  
- stavby a zařízení pro těžbu nerostů  
- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady  
- odstraňování odpadů, které nemají původ v daném území  
- provádět činnosti, které nenávratně poškozují půdní povrch  



 
 

-   stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu o výměře (stavby 
včetně souvisejícího pozemku) větší jak 100 m2 (netýká se liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, 
apod.) 

 
 
17. V kapitole 6. „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího 

účelu využití, pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně 
přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu“  textové části územního plánu se do hlavního využití plochy“ 8.C 
Sídelní zeleň – přírodního charakteru“ doplňuje následující text: 

- interakční prvky (doplňková opatření) územního systému ekologické stability v zastavěném území nebo jeho 
přímém sousedství  
Do přípustného využití této plochy se doplňuje: 

- na pozemcích p.č.3791 a 3792/2 v k.ú. Králíky umístění skleníků určených k samozásobení  
 
18. V kapitole 6. „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího 

účelu využití, pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně 
přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu“  textové části územního plánu se do přípustného využití plochy“ 8.A 
Sídelní zeleň – na veřejných prostranstvích“ doplňuje následující text: 
- na pozemku p.č.511/8 umístění zařízení pro chov včelstva  

 
19. V kapitole 6. „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího 

účelu využití, pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně 
přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu“  textové části územního plánu se do přípustného využití plochy“ 8.B 
Sídelní zeleň – soukromá a vyhrazená“ doplňuje následující text: 

- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování 
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková 
technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu 

 
20. V kapitole 6. „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího 

účelu využití, pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně 
přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu“  textové části územního plánu se doplňuje: 

 
a. do nepřípustného využití plochy „krajinné zeleně zemědělské – orná půda (Nzo)   

- objekty příslušné do zastavěného území obce a také stavby pro zemědělství neuvedené ve druhé odrážce 
přípustného využití (tzn. objekty pro trvalé ustájení zvířat, pro umístění zemědělské techniky, apod.) 

- stavby a zařízení pro těžbu nerostů  
- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady  
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu o výměře větší jak 
100 m2 (netýká se liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.) 

 
b. do nepřípustného využití plochy „krajinné zeleně zemědělské - ttp (Nzt)“  

- objekty příslušné do zastavěného území obce a také stavby pro zemědělství neuvedené ve třetí odrážce 
přípustného využití (tzn. objekty pro trvalé ustájení zvířat, pro umístění zemědělské techniky, apod.) 

- stavby a zařízení pro těžbu nerostů  
- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady  
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu o výměře větší jak 
100 m2 (netýká se liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.) 

Na pozemku p.č. 3725 v k.ú. Králíky je nepřípustné využití rozšířeno o následující:  
- stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území (silážní žlaby, sezónní salaše, 
apod.) 
-  orná půda  
- nelesní dřevinné porosty v krajině 
- doprovodná zeleň zemědělských komunikací  
- vodní toky a plochy a jejich doprovodná břehová zeleň  

-  změna kultury na les   



 
 

 
c. do nepřípustného využití  plochy „krajinné zeleně -  přírodní (Np)“  

- stavby pro zemědělství  
- stavby a zařízení pro těžbu nerostů  
- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady 
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu o výměře větší jak 
100 m2 (netýká se liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.) 

- intenzivní formy hospodaření  
- terénní úpravy v ploše vymezeného poldru Z1/K1 (pouze rozliv povodňových průtoků řeky Moravy) 
 

                     d. do nepřípustného využití  plochy „krajinné zeleně -lesní (Nl)“ 
 

- stavby pro zemědělství (vyjma staveb nezbytných pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném 
území, pro pastevectví - např. ohradníky, letní salaše) 

- stavby a zařízení pro těžbu nerostů  
- stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu – nakládání s odpady  
- stavby, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu o výměře větší jak 
100 m2 (netýká se liniových prvků – cyklostezek, hipostezek, apod.) 
      

21. V kapitole 6. „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího 
účelu využití, pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně 
přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu“  textové části územního plánu se doplňuje do přípustného využití ploch 
„rekreace-rodinná“, „sídlení zeleň- na veřejných prostranstvích“, „technická infrastruktura- zařízení pro 
nakládání s odpady“, „krajinná zeleň – orná půda(Nzo)“, „krajinná zeleň zemědělská – ttp (Nzt)“, 
„krajinná zeleň – lesní (Nl)“, „krajinná zeleň-přírodní (Np)“ následující text:  

 
     POZNÁMKA: 

- VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH OCHRANY PŘELOŽKY SILNICE I/43 dle ZÚR PK je přípustné 
umisťování pouze staveb pro  DOPRAVNÍ  A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

22. Do kapitoly „7.Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit“ se doplňují následující veřejně prospěšné stavby a opatření:  

     - Z1/VD1- přeložka silnice I/43 Dolní Lipka – Dolní Boříkovice – Červená Voda  

   - Z1/VT1- nadzemní vedení 2x110 kV Králíky – Horní Heřmanice   
      - Z1/VK1 – snižování ohrožení v území povodněmi – Poldr Červený Potok II 
       

23.  Do kapitoly“ 10. Vymezení ploch a a koridorů  územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, 
včetně podmínek pro jeho prověření“ se doplňují následující nové plochy územních rezerv:  

 
-  Z1/R1(Ri)-  k.ú. Dolní Boříkovice – územní rezerva pro rozvoj rodinné rekreace v jižní části Dolních 

Boříkovi, oboustranné obestavění stávající komunikace    
-  Z1/R2(Bv)-  k.ú. Heřmanice u Králík – územní rezerva pro rozvoj venkovského bydlení na jižním okraji 

Heřmanic, v území bude třeba respektovat průběh a ochranné pásmo el. zařízení  
- Z1/R3a(Bv)-  k.ú. Dolní Boříkovice – územní rezerva pro rozvoj venkovského bydlení v zastavěném území 

obce; při umisťování stavby bude třeba respektovat pásmo pro údržbu toku, který předmětným 
pozemkem prochází  

- Z1/R3b(Bv)-  k.ú. Dolní Boříkovice – územní rezerva pro rozvoj venkovského bydlení v zastavěném území 
obce  

 
- Z1/R4a(Bv), Z1/R4b (Bv) -  k.ú. Horní Lipka  – územní rezerva pro rozvoj venkovského bydlení v jižní části 

této obce   
- Z1/R5(Bv)-  k.ú. Červený Potok  – územní rezerva pro rozvoj venkovského bydlení ve střední části obce; při 

povolování změny využití zemědělského areálu, který se nachází východně od lokality je třeba 
prověřit, že pásmo negativního vlivu tohoto areálu nezasáhne předmětnou plochu  



 
 

- Z1/R6(Bv), Z1/R7(Bv)-  k.ú. Prostřední Lipka  – územní rezerva pro rozvoj venkovského bydlení ve střední 
části obce; při umisťování konkrétních staveb v předmětném prostoru bude třeba respektovat 
průběh el. vedení včetně jeho ochranného pásma  

 

 Do kapitoly“ 10. Vymezení ploch a a koridorů  územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, 
včetně podmínek pro jeho prověření“ se doplňují následující nové koridory územních rezerv:  

 
- Z1/R8(Ds) -  k.ú. Králíky  – územní rezerva pro přeložku silnice I/43 Dolní Lipka – Králíky – Červená Voda, 

resp. s novým vymezením trasy přeložky této silnice se  spíše bude jednat o územní rezervu 
přeložky silnice II/312  

 
Možnost obnovy zástavby v prostoru zbořenišť: 
 
- Z1/R9(Bv)- k.ú. Prostřední Lipka – obnova zástavby na stp. 134 a souvisejícím pozemku p.č. 1018/1  
- Z1/R10(Bv)- k.ú. Prostřední Lipka – obnova zástavby na stp. 94 a souvisejících pozemcích p.č. 892část a 

183část, na základě posouzení SEA z návrhu vypuštěna  
- Z1/R11(Ri)- k.ú. Dolní Boříkovice – obnova zástavby na stp. 241 a souvisejících pozemcích p.č. 2033/1   
- Z1/R12(Ri)- k.ú. Dolní Boříkovice – obnova zástavby na stp. 240 a souvisejících pozemcích p.č. 2033/2 a 

2033/3 část  
 
24. Byly provedeny následující úpravy stabilizovaných ploch s rozdílným způsobem využití v grafické části 

územního plánu dle aktuálního stavu:: 
 
a) z podnětu vlastníka pozemku bylo  upraveno: 
-   rozsah zastavitelné plochy Ri-11 v k.ú. Horní Lipce dle aktuálních hranic, vzniklých na základě provedených 

pozemkových úprav v území; původní výměra byla 0,85 ha, nová výměra je 0,98; příslušná úprava se 
promítla do předpokládaných záborů půdního fondu  

- v k.ú. Heřmanice u Králík bylo změněno využití pozemku p.č. 934/2 z plochy „občanského vybavení- 
tělovýchovná a sportovní“ a „sídelní zeleň – na veřejných prostranstvích“ na plochu „bydlení – 
venkovského typu“ a „sídelní zeleň – soukromá a vyhrazená“, plocha „bydlení – venkovského typu“ byla 
také vymezena v souladu se stávajícím stavem  na stp. 107/1, stp. 107/2  a souvisejících pozemcích 931, 932 
a 934/1 

- v k.ú. Heřmanice u Králík bylo dle skutečného stavu změněno využití pozemků č. 856/2, 859 a stp. 111 
s plochy „rekreace – rodinná“ na plochu „bydlení – venkovského typu“. Z etapy návrh byl do 
stabilizovaného stavu zařazen s tímtéž využitím  pozemek 856/4. Pro další možnost rozvoje dané funkce byla 
z již vymezené zastavitelné plochy Ri-4a vyčleněna část Z1/Bv(Ri-4a) zahrnující pozemek p.č. 856/5, určená 
pro rozvoj bydlení venkovského typu v předmětném prostoru 

b) z podnětu Města Králíky byla provedena změna zařazení plochy do plochy s rozdílným způsobem využití dle 
aktuálního stavu u následujících území:  

    - plocha obytných objektů uprostřed výrobní zóny na západním okraji Králík (jsou dotčeny pozemky 
st.p.1011, st.p. 1012; p.č. 1758/15 a 1758/16. Aktuální využití je plocha výroby a skladování – lehký 
průmysl. 

    - v prostoru plochy bývalé plynárny byla zrušena plocha technického vybavení již nevyužívané regulační 
stanice na st.p. 768 a p.č. 2266 v k.ú. Králíky a změněna na plochu bydlení městského typu – rodinné 
(včetně sousedící plochy p.č. 2267). V jižní části plynárny byla dle skutečného stavu vymezena plocha 
bydlení městského typu rodinné (předmětem úpravy jsou pozemky st.p. 1671 a st.p. 1672; p.č. 3334, 1242/1 
a 1242/2 v k.ú. Králíky). Plocha nové regulační stanice (p.č. 1242/2 v k.ú. Králíky) byla vymezena jako 
plocha technické infrastruktury  

     - v k.ú. Prostřední Lipka bylo upraveno chybné vymezení ploch vodních a vodohospodářských na p.č. 1118/1 
a 1112/1. Na p.č. 1118/1 byla vymezena plocha dopravní infrastruktury silniční – účelová komunikace. 
V severní části p.č. 1112/1, která zasahuje do zastavěného území, byla vymezena plocha bydlení – 
venkovského typu, v jižní části, která se nachází v nezastavěném území pak plocha krajinné zeleně – 
zemědělské – TTP 

    - byla zakreslena plocha rodinné rekreace na p.č. 986/2  v k.ú. Dolní Boříkovice  
    - byla zakreslena plocha rodinné rekreace na stp. 218 a souvisejícím pozemku p.č. 2145 v k.ú. Horní Lipka  
 - byla zakreslena plocha rodinné rekreace na stp. 221 a souvisejícím pozemku p.č. 2656 v k.ú. Horní Lipka 
   - hrobka rodiny Rotterů na stp. 577 v k.ú. Králíky byla zařazena do plochy občanského vybavení - hřbitovy 
  - v k.ú. Králíky bylo dle aktuálního stavu  upraveno využití p.č. 318/1 na plochu bydlení městského typu – 

rodinné. V platném  územním plánu se jednalo o plochu sídelní zeleně – na veřejných prostranstvích. 



 
 

V současné době je na pozemku realizována stp. 1724- garáž, která souvisí se stavbou rodinného domu na 
stp. 1100  

 
25. Byly provedeny následující úpravy rozvojových ploch v grafické části územního plánu: 
- v k.ú. Dolní Boříkovice bylo vypuštěno konkrétní vymezení záchytného příkopu podél východní hranice 

zastavěného území. Toto protipovodňové opatření bude možno realizovat v řešeném území na základě 
přípustného využití příslušných ploch s rozdílným způsobem využití, tzn. v souladu s následujícím 
přípustným využitím, které je uvedeno u ploch Krajinné zeleně zemědělské – orná půdy i krajinné zeleně 
zemědělské – ttp : 

       
- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro 

snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková 
technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu 
 
Na základě změny č. 1 je doplňováno také do přípustného využití plochy „Sídelní zeleň – soukromá a 
vyhrazená“. 
 

- rozvojové plochy sídelní zeleně budou vedeny jako zastavitelné, tzn. bude kolem nich vyznačena hranice 
zastavitelných ploch  

- podél východního okraje zastavitelné plochy BV -41a byla konkretizována rozvojová plocha účelové 
komunikace, zpřístupňující nezastavěné území jižně od lokality,označená jako BV -41a(DS)- zasahuje p.č. 
3708 část v k.ú. Králíky. Výměra celkové zastavitelné plochy zůstává zachována.  

 
26.  V souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje byla upravena trasa regionálního 

biokoridoru RBK 820 vedeného podél hranice s Polskou republikou. V prostoru mezi LBC 15 a LBC 16 
byl vymezen pouze biokoridor lokální, označený LBK (RBK 820).  

 
27.  V  katastrálních územích Králíky, Horní Lipka a Červený Potok byly  upraveny hranice ploch s rozdílným 

způsobem využití tak, aby korespondovaly s novými mapovými podklady, které vznikly na základě 
pozemkových úprav, provedených v předmětném území. V souladu s novým zařazením pozemků dle kultur 
bylo také upraveno vymezení ploch nezastavěného území „krajinná zeleň – zemědělská – orná půda“, 
„krajinná zeleň – zemědělská – TTP“, „krajinná zeleň – lesní“ a „vodní toky a plochy“. Z důvodu změny 
hranic pozemků bylo vypuštěno vymezení zastavitelné plochy pro realizaci účelové komunikace D-25 
v k.ú. Horní Lipka. 

28.   V souvislosti se vymezením nových zastavitelných ploch pro dopravní infrastrukturu (přeložka silnice I. 
třídy) byla upravena trasa cyklostezky Dolní Lipka – hraniční přechod  a Lichkov – Králíky. 

 
29.  Do grafické části byly doplněny nové objekty opevnění na Králicku, jejichž zaměření bylo doplněno na 

základě zpracování nového mapového podkladu. Plochy byly zařazeny do „sídelní zeleně – na veřejných 
prostranstvích“; zároveň byly předmětné objekty vymezeny v územním plánu jako objekty památkově 
hodnotné 

 
30.  Do kapitoly „3.1 Urbanistická koncepce“, odstavce „Prostorové uspořádání území“ se doplňuje  

následující bod: 
        - 3.1.14 Realizace záměru v lokalitě Z1/Nzt-4 (k.ú. Králíky) bude v navazujících řízeních podrobena 

hodnocení vlivu na krajinný ráz  
 
31. Do kapitoly 6. „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 

převažujícího účelu využití, pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, 
popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového 
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu“  textové části územního plánu, 
bodu „5.A- Technická infrastruktura- inženýrské sítě“ se doplňuje následující text: 

Podmíněně přípustné využití: 
- ve vymezené zastavitelné ploše Z1/Ti-2 bude v dalším stupni projektové dokumentace doloženo, že 
negativní vlivy z procesů, které budou na ploše probíhat (imisní a pachová zátěž), nezasáhnou nepříznivě 
žádný ze stávajících objektů hygienické ochrany v sousedství  

31. Do kapitoly 6. „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu využití, pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, 
popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, 



 
 

včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu“  textové části územního plánu, bodu „4.A- Výroba 
a skladování – drobná řemeslná výroba“ se doplňuje následující text: 
Podmíněně přípustné využití: 
- nové stavby pro bydlení a další objekty vyžadující ochranu před hlukem lze v přestavbové ploše Z1/P11 
umístit až po té, co bude doloženo splnění hygienických limitů z hlediska hluku  
 

32. Do textové části územního plánu se doplňuje nová kapitola následujícího znění: 

11. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat 
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt  

       
     - v ploše Z1/P9 (k.ú. Králíky) budou realizovány pouze takové nové stavby, pro které bude vypracovávat 

architektonickou část projektové dokumentace autorizovaný architekt  
 
Z důvodu vymezení nové kapitoly se posunují pořadová čísla následujících kapitol.  

 
 33.  Součástí Změny č. 1  územního plánu Králíky  jsou v grafické části následující výkresy: 
 

A.2.1 Základní členění území                                          M 1 : 5 000 
A.2.2 Hlavní výkres- urbanistická koncepce                                                      M 1 : 5 000 
A.2.2a Hlavní výkres –úprava hranic ploch s rozdílným způsobem využití          M 1 : 5 000 
A.2.3 Hlavní výkres – technická infrastruktura                                                  M 1 : 5 000 
A.2.4 Hlavní výkres – dopravní infrastruktura                                                   M 1 : 5 000 
A.2.5 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace                                       M 1 : 5 000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Odůvodnění Změny č. 1 územního plánu Králíky  
 
B.1 Textová část 
 

1. Postup při pořízení Změny č. 1 ÚP Králíky   

 
Bude doplněno v průběhu projednávání.  



 
 

2. Přezkoumání souladu návrhu změny č. 1 ÚP Králíky  s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem 

Návrh změny č. 1 ÚP Králíky je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR 
ČR 2008), která byla schválena Vládou České republiky usnesením Vlády České republiky č. 929 ze dne 
20.07.2009, ve znění Aktualizace č.1 ze dne 15.4.2015 č.usnesení 276. 
 
   Město Králíky  patří do  specifické oblasti  SOB3 Jeseníky – Kralický Sněžník. Specifické oblasti jsou 
vymezovány v územích, ve kterých se v porovnání s ostatním územím ČR dlouhodobě projevují problémy 
z hlediska udržitelného rozvoje území, tj. problémy se zajištěním vyváženého vztahu příznivého životního 
prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství. Účelem vymezení je, aby v nich správní úřady 
v rámci svých působností vytvářely podmínky pro odstranění problémů. 

     V dané oblasti jsou politikou  územního rozvoje pro územní plány stanoveny následující úkoly: 
 

- identifikovat hlavní póly a střediska ekonomického rozvoje  oblasti a vytvářet  zde územní podmínky pro 
zkvalitnění a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a občanského vybavení  

Řešení změny č. 1 ÚP Králíky:  
- podmínky pro zkvalitnění a rozvoj bydlení a občanského vybavení byly vytvořeny v rámci 
schváleného územního  plánu, změna č. 1 zapracovává do koncepce obce koridor pro vedení 
kapacitní komunikace – přeložku silnice I/43  
 

-vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a přeshraničních dopravních tahů 
Řešení změny č. 1 ÚP Králíky:  
- do návrhu územního plánu je zapracována kompletní přeložka silnice I/43, která by měla zlepšit 
dostupnost regionu ve směru na Lanškrounsko i na Polskou republiku 
  

- vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru, zejména 
vymezením vhodných území pro zatravňování a pastvinářství 

Řešení územního plánu ÚP Králíky:  
- ve změně č. 1 jsou navrhovány plochy pro rozvoj zemědělské výroby v území  

 
- návrh Změny č. 1 Územního  plánu  Králíky respektuje  dále republikové priority územního plánování, které 

jsou uvedeny v kap. 2.2., zejména pak odst. 19, 20,21, 22, 25 a 27: 
 
(14)Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické 
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, 
jeho historie a tradice.  

Řešení Změny č. 1 územního plánu Králíky:  
- změna stanovuje podmínky, které chrání přírodní  a kulturní hodnoty v území a současně vytváří podmínky pro 
rozvoj civilizačních hodnot.Zachování rázu krajiny, resp. jeho ochrana je provázána s potřebami ekonomického 
asociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

 
(16)Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním 

řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují 
stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli 
území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených 
v PÚR ČR.  

Řešení Změny č. 1 územního plánu Králíky:  
Návrh urbanistické koncepce obce a záměr rozvoje území byl úzce koordinován s posuzovateli vlivu 
koncepce na životní prostředí. 

 
(17)Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných 

ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a 
napomoci tak řešení problémů v těchto územích.  

  
(19)Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 

průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území 
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména 
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je 



 
 

účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, 
které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky 
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.  

Řešení Změny č. 1 územního plánu Králíky:  
Nově navrhované zastavitelné plochy byly vymezovány s cílem zajištění kompaktnosti zastavěného území 
obce. Nebyla navrhována obnova zástavby na v krajině rozptýlených zbořeništích z poloviny XX.století. Byl 
zamítnut další rozvoj ploch pro bydlení z důvodu nemožnosti prokázat v současné potřebnost jejich 
vymezení.   

 
(23)Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a 

technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické 
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z 
těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí 
nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů 
městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území.  

Řešení změny č. 1 územního plánu Králíky: 
Do návrhu změny byly zapracovány rozvojové plochy pro nové zemědělské komunikace, které zlepší prostupnost 
krajiny.  
 

Přezkoumání souladu návrhu Změny č. 1 ÚP Králíky s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem 

 
  Město Králíky patří do řešeného území Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR PK), 

které vydalo Zastupitelstvo Pardubického kraje dne 29.04.2010 usnesením č. Z/170/10. Tyto zásady byly 
upraveny aktualizací č. 1, kterou vydalo Zastupitelstvo Pardubického kraje dne 17.9.2014 usnesení č. Z/229/14. 
Aktualizace nabyla účinnosti dne 7.10.2014.  
 Změna č. 1 ÚP Králíky respektuje  priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, 

které jsou stanoveny v kap. 1 ZÚR PK, a to především:  
 

- vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Pardubického kraje, založený na zajištění příznivého životního 
prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje.  

Řešení změny územního plánu  Králíky: 
    Vyváženost a udržitelnost rozvoje území jsou sledovány jako základní cíl stanovované koncepce. Návrh 
koncepce byl prověřován v rámci posuzování SEA.  
 
- vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní dostupnosti a 

dopravní obslužnosti kraje  
Řešení změny územního plánu Králíky: 
   Do návrhu územního plánu je zapracována přeložka silnice I/43, která by měla zlepšit dostupnost regionu ve 

směru na Lanškrounsko i na Polskou republiku. 
 
- vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje. Přitom se soustředit 

zejména na zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko – stabilizační funkce krajiny; 
ochranu pozitivních znaků krajinného rázu. 

Řešení změny územního plánu Králíky: 
   Při návrhu rozvojových území byly plně respektovány prvky ochrany přírody vymezené v území; byly 

stanoveny základní prostorové regulativy nově navrhovaných  ploch s rozdílným způsobem využití s cílem 
zajistit ochranu pozitivních znaků krajinného rázu.  

 
- vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve specifické oblasti kraje při zachování požadavků na 

ochranu a rozvoj hodnot území. Navrhovat v území specifické oblasti takové formy rozvoje, které vyhoví 
potřebám hospodářského rozvoje a sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho hodnot. 

Řešení změny územního plánu Králíky: 
   Řešení specifických problémů vymezených v PÚR ČR je konkrétně popsáno v úvodu této kapitoly.   
 
- vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel; zajišťuje 

plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území obce a preferuje přestavby a rekonstrukce 
nevyužívaných objektů před výstavbou ve volné krajině 

Řešení změny územního plánu Králíky: 



 
 

   Nově navrhované zastavitelné plochy byly vymezovány s cílem zajištění kompaktnosti zastavěného území 
obce. Nebyla navrhována obnova zástavby na v krajině rozptýlených zbořeništích z poloviny XX.století. Byl 
zamítnut další rozvoj ploch pro bydlení z důvodu nemožnosti prokázat v současné době potřebnost jejich 
vymezení.   

 
       Návrh Změny č. 1 územního  plánu  Králíky respektuje zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly 
pro územní plánování, které jsou stanovené pro specifickou oblast republikového významu SOB3 Jeseníky- 
Králický Sněžník, a to zejména:  
 
- vytváří podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu tím, že: 
   a) návrhem přeložky silnice I/43 zlepšuje dopravní dostupnost území 
- zpřesnění vymezení skladebných částí ÚSES bylo provedeno již v rámci zpracování platného územního plánu  
- vytváří podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského, resp. horského charakteru; byly respektovány 
stávající areály zemědělské výroby v území a stanovena koncepce využívání nezastavěného území s ohledem na 
přírodní hodnoty v území  
 
       Návrh Změny č. 1 územního  plánu  Králíky respektuje zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj 
v územích s přírodními, kulturními a civilizačními hodnotami, a to zejména:  

- v co nejvyšší možné míře jsou chráněny základní atributy, funkčnosti a vzhledu krajiny 
- v případě zásahu do krajiny jsou stanoveny podmínky, aby tento zásah byl co nejmenší. Současně je 

kompenzován v oblasti podpory ekonomického růstu v oblasti, který je veřejným zájmem 
-     cestovní ruch je rozvíjen v příznivé formě pro udržitelný rozvoj 

 
Dle ZÚR PK  se řešené území nachází v krajině zemědělské, lesní a lesozemědělské. Zásady, uvedené u 

těchto krajinných typů pro plánování změn v území (uvedené v čl. 127,  131 a 133) byly předkládaným územním 
plánem až na výjimky respektovány, a to zejména: 

- návrh změny územního plánu dbal na hospodárné využití zemědělského půdního fondu, nové 
zastavitelné plochy byly vymezeny tak, aby navazovaly na zastavěné území a zajišťovaly jeho kompaktnost, 
záměry byly směřovány prioritně na půdy nižší třídy ochrany.  
 
      ZÚR PK navrhuje v řešeném území koridor pro umístění stavby D24 – přeložka silnice I/43 Dolní Lipka – 
Červená Voda.  Tento koridor byl do návrhu zapracován a zpřesněn- viz plochy Z1/DS-1a,1b,1c,1d a 
přestavbová plocha Z1/P7.   

 
       ZÚR PK vymezuje v řešeném území územní rezervu na vybrané silniční síti nadmístního významu  - 

přeložku silnice I/43 jižně od zastavěného území vlastních Králík, ve změně je tato plocha vymezena pod číslem 
Z1/R8 (DS)  

 
      ZÚR PK navrhuje v řešeném území pro umístění staveb nadřazené elektrorozvodné soustavy koridor E03- 
nadzemní vedení 2x110 kV Horní Heřmanice – Králíky. Uvedený koridor byl v platném územním plánu 
vymezen pouze formou trasy, ve změně je upraven již jako koridor.  
 
   Stavby dopravní a technické infrastruktury – přeložka silnice I/43 a nadzemní vedení 2x110kV jsou uvedeny 
také jako veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění.  
    
           ZÚR Pk vymezuje pro územní rezervu staveb pro železniční stavby koridor pro umístění stavby – 
přeložka železniční tratě, propojení na hraniční přechod Lichkov od železniční stanice Dolní Lipka. Tento 
záměr byl zpřesněn v ÚPO Lichkov a předmětná plocha tak, jak je vymezena nezasahuje do řešeného území ÚP 
Králíky.  

 
          Vymezení (zpřesnění) nadregionálních i regionálních prvků územního systému ekologické stability bylo 
provedeno již v rámci zpracování platného územního plánu. 
 
      Protipovodňové opatření – Poldr na Červeném Potoce I byl vymezen již v platném územním plánu. Do 
Změny č. 1 ÚP Králíky je zapracován Poldr na Červené Potoce II, který zasahuje do severovýchodní části 
katastrálního území Č. Potok. Plocha tohoto poldru byla také vymezena jako veřejně prospěšné opatření 
s možností vyvlastnění.  
 
3. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 

 



 
 

Změna č. 1 ÚP Králíky vymezuje tři prvky, které je třeba koordinovat z hlediska širších vztahů v území. 
Jedná se o následující rozvojové lokality:  

 
a)Koridor pro realizaci přeložky silnice I/43 Lanškroun – Dolní Lipka – vymezený koridor je 
koordinován s projednávaným Územním plánem Červená Voda 
b)Koridor pro nadzemní vedení 2x 110 kV  Králíky – Horní Heřmanice  - vymezení koridoru bylo 
koordinováno s projednávaným Územním plánem Červená Voda 
 
c)Protipovodňové opatření – Poldr Červený Potok II – vymezení plochy navazuje na plochu poldru 
vymezovanou v projednávané Změně č. 6 ÚPO Dolní Morava  (návrh prosinec 2013) 

 
   Zbývající navrhované změny ve využití území nepřesáhnou svým vlivem hranice řešeného území.  
 

 
4. Přezkoumání souladu návrhu Změny č. 1 ÚP Králíky  s cíli a úkoly územního plánování, zejména s 
požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území 
 

Přezkoumání souladu návrhu Změny č. 1 ÚP Králíky  s cíli územního plánování 
Návrh změny je v souladu s cíli územního plánování ve smyslu ustanovení § 18 stavebního zákona, neboť: 

- vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek 
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a 
uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích 
- zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a 
prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů 
na rozvoji území 
- jsou koordinovány veřejné a soukromé záměry změn v území, výstavba a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území 
a zajištěna ochrana veřejných zájmů vyplývající ze zvláštních právních předpisů 
- jsou chráněny a rozvíjeny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví 
- je chráněna krajina jako podstatná složka prostředí života obyvatel 
- jsou určeny podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajištěna ochrana nezastavěného území 
a nezastavitelných pozemků, zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru 
využití zastavěného území. 
 

Přezkoumání souladu návrhu Změny č. 1 ÚP Králíky  s úkoly územního plánování 
Návrh změny je v souladu s úkoly územního plánování ve smyslu ustanovení § 19 stavebního zákona, 

neboť: 
- zjišťuje a posuzuje stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 
- stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území 
- prověřuje a posuzuje potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika 
s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou 
infrastrukturu a na její hospodárné využívání 
- stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a 
na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb 
- stanovuje podmínky pro provedení změn v území, zejména pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na 
stávající charakter a hodnoty území 
- vytváří podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů 
- uplatňuje poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové 
péče. 
 
 
5. Přezkoumání souladu návrhu změny č. 1 ÚP Králíky  s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů 
 

Návrh Změny č. 1 ÚP Králíky je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
v platném znění. 



 
 

 
 
6. Přezkoumání souladu návrhu Změny č. 1 ÚP Králíky  s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 
 
   Bude doplněno na základě projednání návrhu.  
 

7. Vyhodnocení splnění požadavků zadání  

  (popřípadě vyhodnocení souladu 

1. se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu 
podle § 51 odst. 2 stavebního zákona 

2. s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 odst. 3 
stavebního zákona 

3. s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 stavebního 
zákona 

4. s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě 
postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona) 

 
Předkládaný dokument se zabývá požadavky obsaženými v Zadání změny č. 1 územního plánu Králíky. Toto 

zadání bylo schváleno usnesením zastupitelstva města Králíky č. usnesení ZM/2013/02/28 ze dne 08.04.2013. 

Požadavky uvedené v zadání jsou do územního plánu zapracovány následujícím způsobem:  

a)požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního 
stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího 
vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury 

  Zapracování požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR 2008  a ze Zásad územního rozvoje 
Pardubického kraje je uvedeno v kapitole 2. této textové části.  
  Zapracování požadavků vyplývajících  z  ÚAP ORP Králíky  bylo z velké části  řešeno již v rámci zpracování 
platného územního plánu, předkládaná změna č. 1: 

a) rozvíjí silné stránky v území tím, že 
- zvyšuje turistický potenciál území – je navrhována změna využití ploch v sousedství vojenského muzea, která 
umožní rozšířit škálu aktivit, provozovaných tímto muzeem 
- rozšiřuje plochy občanského vybavení  
   

b) pomáhá odstranit slabé stránky tím, že  
- řeší regionální napojení území mimo problematickou oblast Suchého vrchu 
 

c) pomáhá využít příležitosti  a d) potlačit hrozby tím,že 
- stanovuje podmínky pro využití území pro rekreaci tak, aby nebyly ohroženy zájmy ochrany přírody 
 
  Návrhy na změnu funkčního využití území vznesené občany města a vlastníky nemovitostí byly zapracovány 
následujícím způsobem:  
 

1) Podzimková Ludmila, Dolní Hedeč 49 – rozšíření zastavitelné plochy na ppč. 16 a 18/1 v k.ú D. Hedeč 
– potřeba uskladnění věcí mimo sezónu.  
Zapracování do změny územního plánu:  
Ve východní části pozemku již v současné době je realizována stavba stp. 182. Tato část území byla již 
zařazena jako stabilizovaná plocha. V západní části vymezena zastavitelná plocha Z1/Bv-1 

2)   Maurer Pavel, Červený Potok 81- rozšíření plochy bydlení na ppč. 2260 v k.ú. Červený Potok. 
Zapracování do změny územního plánu:  
Tento pozemek byl již zařazen jako stabilizovaná plocha pro bydlení v současně platném územní plánu.  

 
3)   Hošpes  Miloslav,Statečnice- rozšíření plochy pro rodinnou rekreaci na ppč. 680 v k.ú. Dolní 

Boříkovice 
Zapracování do změny územního plánu:  
Vzhledem k pokynu, který je uveden ve schváleném zadání změny v závěru kapitoly „A1.Požadavky na 
urbanistickou koncepci, zejména na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch“, 



 
 

který vychází z vyhodnocení využití zastavitelných ploch, navržených v územním plánu a vyhodnocení 
potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch, byl uvedený pozemek zařazen jako územní rezerva 
plochy rekreace – Z1/R1(Ri).  

 
4)   Hošpes  Miloslav,Statečnice- rozšíření plochy pro rodinnou rekreaci na ppč. 158, 157/1, 156, 160/1 

část, stp.154 v k.ú. Heřmanice u Králík  
Zapracování do změny územního plánu:  
Vzhledem k pokynu, který je uveden ve schváleném zadání změny v závěru kapitoly „A1.Požadavky na 
urbanistickou koncepci, zejména na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch“, 
který vychází z vyhodnocení využití zastavitelných ploch, navržených v územním plánu a vyhodnocení 
potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch, byl uvedený pozemek zařazen jako územní rezerva 
plochy bydlení – Z1/R2(Bv). Požadavek zněl na plochu rekreace, v předmětném prostoru je však 
vymezeno urbanistickou koncepcí území trvalého bydlení, v souladu s charakteristikou plochy je možné 
v této ploše realizovat objekty rodinné rekreace formou rekreačních domků   

 
5)   Kabeláčovi, Rudná 1143, v zastoupení JUDr. Ježek, Králíky 832- rozšíření plochy pro rodinnou 

rekreaci na ppč. 2074 v k.ú. Horní Lipka (v žádosti chybně uvedeno Horní Králíky). 
Zapracování do změny územního plánu: 
Pozemek se nachází v ochranném pásmu lesa. Území leží v Ptačí oblasti Králický Sněžník, předmětná 
plocha byla již prověřována v rámci projednání návrhu platného územního plánu. Ze zastavitelného 
území byla vypuštěna z důvodu negativního vlivu na vliv prvku Natura. Při opakovaném posuzování 
lokality v rámci změny č. 1  z hlediska vlivu na předmět ochrany NATURA bylo konstatováno, že záměr 
bude mít i v současné době  negativní vliv a je třeba ho vypustit. 

 
6)   Plhák Jiří, Orlice 126, Letohrad – změna využití stavby pro dopravu -  drážního  domku na stp. 147 

v k.ú. Červený Potok na objekt rodinné rekreace; podobně také další drážní domky stp.45  a ppč. 
5520/2 v k.ú. Dolní Lipka (Benešovi), stp.51 a ppč. 550/7 v k.ú. Dolní Lipka (Gulčik), stp. 53 a ppč. 
551/2 v k.ú. Dolní Lipka (ZEOS), stp. 221 a ppč. 2656 v k.ú. Horní Lipka (Plháková) 
Zapracování do změny územního plánu:  
V územním plánu již změna umožněna – podmíněně přípustné využití u plochy dopravní infrastruktury 
– železniční.  V předkládané změně byly uvedené plochy zařazeny jako plochy přestavby – lokality 
označené jako Z1/P1- P4, s podmíněně přípustným využitím; změna využití plochy je přípustná při 
splnění následujících podmínek:  
- zajištění hygienických limitů příslušných pro funkci rekreace (protihluková opatření) 
- zajištění přístupu ke stavbě mimo pozemky dráhy po veřejné komunikaci  

          
   St.p. 221 a související p.č. 2656 v k.ú. Horní Lipka byla ve změně č.1 zakreslena jako stabilizovaná 
plocha venkovského bydlení, dle aktuálních údajů katastru nemovitostí byla změna využití již 
provedena, stavba je vedena jako rodinný dům. 
 

7) Zerzánová Olga, Mgr., Polní 891, Králíky-  rozšíření plochy pro bydlení na ppč. 1580/1 a 1580/2 
v k.ú. Dolní Boříkovice  
Zapracování do změny územního plánu:  
Vzhledem k pokynu, který je uveden ve schváleném zadání změny v závěru kapitoly „A1.Požadavky na 
urbanistickou koncepci, zejména na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch“, 
který vychází z vyhodnocení využití zastavitelných ploch, navržených v územním plánu a vyhodnocení 
potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch, byl uvedený pozemek zařazen jako územní rezerva 
plochy bydlení – Z1/R3(Bv). Vzhledem k náletové zeleni na předmětném pozemku a průběhu 
Boříkovického potoka by bylo vhodnější realizovat stavbu na sousedním pozemku 966/1 a předmětné 
území využít pouze jako soukromou zeleň k nové stavbě.  
 

8)   Janečkovi Oto a Eva, Dolní Boříkovice – výstavba skladovacího objektu na ppč. 1302/1 a 1302/3 
v k.ú. Dolní Boříkovice – rozšíření plochy pro výrobu a skladování – zemědělská výroba 
Zapracování do změny územního plánu: 
Vzhledem k sousedství ploch bydlení by bylo nevhodné rozvíjet v jejich blízkosti plochy zemědělské 
výroby, skladovací objekt je možné v souladu s vydanými regulativy umístit i v rámci ploch 
venkovského bydlení – v předmětném prostoru je vymezena zastavitelná plocha Z1/Bv-2, která má 
návaznost na již vymezenou zastavitelnou plochu Bv-5 
  



 
 

9)   Poslušný František, Na Štěpnici 1122, Ústí nad Orlicí – rozšíření zastavitelné plochy na ppč. 2125 
v k.ú. Horní Lipka (neurčen charakter stavby) 
Zapracování do změny územního plánu:  
Vzhledem k pokynu, který je uveden ve schváleném zadání změny v závěru kapitoly „A1.Požadavky na 
urbanistickou koncepci, zejména na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch“, 
který vychází z vyhodnocení využití zastavitelných ploch, navržených v územním plánu a vyhodnocení 
potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch, lze uvedený záměr  zařadit pouze jako územní rezervu, 
tato již byla vymezena v platném územním plánu – PÚR 2a 
 

10) Salaj Petr, Heranova 1246, Ústí nad Orlicí – rozšíření dvou ploch pro bydlení na ppč. 2580 a 2525 
v k.ú. Horní Lipka  
Zapracování do změny územního plánu:  
Vzhledem k pokynu, který je uveden ve schváleném zadání změny v závěru kapitoly „A1.Požadavky na 
urbanistickou koncepci, zejména na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch“, 
který vychází z vyhodnocení využití zastavitelných ploch, navržených v územním plánu a vyhodnocení 
potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch, byl pozemek p.č. 2525 v k.ú. Horní Lipka zařazen jako 
územní rezerva plochy bydlení – Z1/R4(Bv). Zeleň na pozemku p.č. 2580 má výrazně přírodní 
charakter, při posuzování vlivu na předmět ochrany NATURA byla hodnocena jako potenciální biotop 
chřástala a není tedy vhodné, aby byla v předmětném prostoru dále sledována možnost rozvoje 
zastavitelného území obce. V Horní Lipce je dostatek vhodnějších míst pro rozvoj zástavby.  
 

11)  Palman Jan, odesláno z e-mailu tpa@internet.ska, – rozšíření zastavitelné plochy na stp. 222 v k.ú. 
Červený Potok (nespecifikováno využití) 
Zapracování do změny územního plánu:  
Vzhledem k pokynu, který je uveden ve schváleném zadání změny v závěru kapitoly „A1.Požadavky na 
urbanistickou koncepci, zejména na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch“, 
který vychází z vyhodnocení využití zastavitelných ploch, navržených v územním plánu a vyhodnocení 
potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch, byla st.p. 222 a související pozemek 2219 v k.ú. 
Červený Potok  zařazen jako územní rezerva plochy bydlení – Z1/R5(Bv). 
 

12) Molkovi Bohuslava a Ladislav, Molek Robert, Prostřední Lipka 30 – změna využití jiné stavby (kůlna) 
na stp. 66 a souvisejícího pozemku 517 v k.ú. Prostřední Lipka na objekt pro rodinnou rekreaci  
Zapracování do změny územního plánu:  
Lokalita je ve změně vedena jako plocha přestavby Z1/P5.  
 

13) Molek Robert, Prostřední Lipka 30 – rozšíření zastavitelné plochy pro bydlení na ppč. 511/2, 527/5, 
527/6, 94/3, 97/3, 97/1 v k.ú. Prostřední Lipka   
Zapracování do změny územního plánu:  
Vzhledem k pokynu, který je uveden ve schváleném zadání změny v závěru kapitoly „A1.Požadavky na 
urbanistickou koncepci, zejména na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch“, 
který vychází z vyhodnocení využití zastavitelných ploch, navržených v územním plánu a vyhodnocení 
potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch, byly ve střední části Prostřední Lipky vymezeny dvě 
zastavitelné plochy – Z1/R6(Bv) a Z1/R7(Bv). Rozsah ploch byl oproti výše uvedenému požadavku 
omezen na plochy v bezprostředním sousedství zastavěného území. Požadavek na zapracování plochy 
511/2 v rozsahu 1,5 ha byl pro předmětné území nadsazený. P.č. 97/1 je již vedena jako stabilizovaná 
plocha pro venkovské bydlení.  
  

14) Lalovová Zdena, Pod Vinicí 681, Sezemice – rozšíření  zastavitelné plochy pro bydlení na ppč. 2279 a 
2280 v k.ú. Červený Potok    
Zapracování do změny územního plánu:  
Rozvoj plochy bydlení v předmětném území navržen již ve schváleném územním plánu, ponechán pouze 
pás soukromé zeleně podél silnice II. třídy jako hygienická ochrana ploch pro bydlení.   
 

15) Chládkovi Jarmila a Jiří, 28. Října 16, Lanškroun – rozšíření  zastavitelné plochy pro bydlení na ppč. 
2276, 2277,2278 v k.ú. Červený Potok    

       Stanovisko zpracovatele ÚP: 
Zapracování do změny územního plánu:  
Rozvoj plochy bydlení v předmětném území navržen již ve schváleném územním plánu, ponechán pouze 
pás soukromé zeleně podél silnice II. třídy jako hygienická ochrana ploch pro bydlení.   



 
 

 
16) Jiráska Jan, Malé náměstí 338, Králíky – stavba garáže a rekreační stavby na ppč. 187/1(2228) a 

378/6 část (2141, 2142, 2143, 2144, 2148, 2149, 2138část) v k.ú. Horní Lipka  
Zapracování do změny územního plánu:  
Byl upraven rozsah zastavitelné plochy Ri-11 dle aktuálních hranic pozemků.  
Možnost výstavby garáže na p.č.2228 bylo řešeno doplněním regulativů příslušné plochy (Nzt).  

17) Zima Roman, U Myslivny 555, Králíky – plochy pro rekreaci na ppč. 2639 a 2070 část v k.ú. Horní 
Lipka  
Zapracování do změny územního plánu:  
Vzhledem k pokynu, který je uveden ve schváleném zadání změny v závěru kapitoly „A1.Požadavky na 
urbanistickou koncepci, zejména na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch“, 
který vychází z vyhodnocení využití zastavitelných ploch, navržených v územním plánu a vyhodnocení 
potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch, byla výstavba na p.č. 2639 v k. ú. Horní Lipka zařazeny 
jako územní rezerva plochy bydlení – Z1/R6(Bv).V sousedství pozemku se nacházejí v současné době 
stabilizované plochy pro bydlení. 
  Záměr výstavby na p.č. 2070 část v k.ú. Horní Lipka byl posouzen jako negativní na předmět ochrany 
NATURA, jedná se o rozšiřování zástavby do volné krajiny v prostoru potravního biotopu chřástala. 
Záměr nebude dále z hlediska územního rozvoje obce sledován.   
  

18) Tupá Alena, Okružní 457, Nučice, Koubková Dana, Svatopluka Čecha, Zdice, Stejskal Jan, Urbanova 
1280/4, Praha – Krč – zařazení pozemku stp. 148 – zbořeniště a ppč. 2267 – ovocný sad v k.ú. Horní 
Lipka do zastavěného území s možností obnovení původního využití, tj. rodinný případně rekreační 
dům se zahradou.  
Zapracování do změny územního plánu:  
   Záměr obnovení zástavby v předmětném území byl posouzen jako negativní na předmět ochrany 
NATURA, jedná se o potenciální biotop chřástala – zarůstající louky, mozaiková stanoviště, 
rozšiřování zástavby do volné krajiny. Záměr nebude dále z hlediska územního rozvoje obce sledován.   

19) Adam Roman, Červený Potok 2, Králíky – změna využití ploch pro rekreaci na realizaci malé vodní 
elektrárny na ppč. 2295, 2297, 2299, 2300 a 2298 v k.ú. Červený Potok. 
 Zapracování do změny územního plánu:  
Lokalita je ve změně vedena jako plocha přestavby Z1/P6.  

 
 
Byly zapracovány požadavky pro vytvoření podmínek pro udržitelný rozvoj území:  
- do koncepce dopravy byl zapracován návrh nové kapacitní komunikace, čímž dojde ke zlepšení  podmínek 
dopravní dostupnosti území (lokalita Z1/DS1a-1d) 
- jsou rozšiřovány plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně  
- návrh rozvojových ploch byl posuzován z hlediska vlivu na životní prostředí a prvky NATURA  
- byl zapracován návrh protierozních a  protipovodňových opatření a  návrh nových zemědělských komunikací, 
zlepšujících prostupnost krajiny (k.ú. Horní Lipka, k.ú. Červený Potok) 
 
b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno 
prověřit,  
 
- do změny byla zapracována územní rezerva pro stavbu přeložka silnice I/43 jižně od Králík- lokalita 
Z1/R8(Ds) 
- přeložka železniční trati je celá řešena na katastrálním území sousední obce Lichkov, plocha územní rezervy je 
řešena v územně plánovací dokumentaci této obce  
 
c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro 
které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo,  

Byly vymezeny nové veřejně prospěšné stavby a opatření – viz bod 22) Textové části.  
 
d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území 
podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 

Požadavky nebyly obsaženy.                                                                                                                   
 
e) případný požadavek na zpracování variant řešení,  

Variantní řešení není navrhováno.                                           



 
 

 
f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně 
měřítek výkresů a počtu vyhotovení,  

 
Návrh změny č. 1 ÚP Králíky byl zpracován v souladu s požadavky uvedenými v zadání,  v nezbytném a 
přiměřeném obsahu podle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Výkres širších vztahů byl zpracován 
v měřítku 1:50 000 vzhledem k tomu, že v tomto měřítku byl také vydán při zpracování platného územního 
plánu.   
 
g) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 

Viz kapitola 10 této textové části.  
 
 
 
 
V průběhu zpracování návrhu byly zpracovateli zaslány další požadavky na úpravu územně plánovací 
dokumentace – viz tabulka 
 



 
 

Žadatel Předmět úpravy Způsob zapracování do změny  

1. ZEOS s.r.o 

Prostřední Lipka 
126 

- rozšíření plochy pro výrobu a 
skladování- zemědělská výroba na 
pozemky 268/6, 520/1, 521 a 220/2 
v k.ú. Dolní Lipka 

- požadavku bylo vyhověno, byla vymezena nová 
zastavitelná plocha Z1/Vz-2 

2. Halbrštát M. 

Zborovská 1055, 
Ústí n.O. 

- změna využití plochy pro výroba a 
skladování – zemědělská výroba na 
plochu bydlení venkovského typu  na 
p.č. 2317 a stp. 253 

- požadavku bylo vyhověno, byla vymezena 
plocha přestavby  Z1/P10, která zahrnuje celou 
původní plochu zemědělské výroby. V současné 
době není v areálu provozována živočišná 
výroby, pouze skladovací objekt. Stájový objekt 
na stp. 253 je ve velmi špatném stavu a nelze je 
pro původní účel již využívat.  

3. Hrdina Z. 

Prostřední Lipka 
11 

- rozšíření zastavitelné plochy Bv -10 
jižním směrem z důvodu umístění 
stavby ve větší vzdálenosti od 
komunikace a el. vedení 

- požadavku se nevyhovuje. V rozvojové ploše 
Bv-10 v Prostřední Lipce patří rodině 
Hrdinových  plocha o rozsahu cca 3 200 m2, z 
toho ochranné pásmo el. vedení zasahuje na 
plochu 300m2. Plocha tvoří obdélník o stranách  
48 m na délku a 68 m na šířku. V ploše daného 
rozsahu není problém umístit 1 rodinný dům tak, 
aby se nacházel v bezpečné vzdálenosti od 
silnice III. třídy a mimo ochranné pásmo el. 
vedení 

4. Švec R. 

Heřmanice 12 

- vymezit na stp. 45 v k.ú. Heřmanice 
plochu pro rozvoj rodinné rekreace  

- požadavku se nevyhovuje. V souladu 
s charakteristikou uvedeného zbořeniště – viz 
Příloha č. 1 této textové části – není vhodná 
obnova zastavěného území v předmětném 
prostoru  

5. Pařízek J. 

Červený Potok 21 

- rozšíření stávající plcoh pro výrobu 
a skladování – zemědělská výroba 
jižním směrem                                  

- požadavku bylo vyhověno. Byla vymezena nová 
zastavitelná plocha – Z1/Vz-1  

6. Božoňovi Hana 
a Tomáš 
Nádražní 479 
Králíky  

- změna využití části vymezené plochy 
drobné a řemeslné výroby pro bydlení                                                 

- požadavku se vyhovuje. Celá plocha drobné a 
řemeslné výroby je navržena jako přestavbová 
plocha pro smíšené obytné plocha komerční, 
které umožňují umístění jak obytných objektů, 
tak i hygienicky nezávadných výrobních zařízení.  

7. Městský úřad 
Králíky, Odbor ŽP 

 

- rozšíření plochy technické 
infrastruktury v sousedství městské 
čistírny odpadních vod  p.č. 3169/2 a 
3168/5 v k.ú. Králíky 

- požadavku se vyhovuje. Byla vymezena 
zastavitelná plocha Z1/Ti-2  

8. LFICa.s., 

Rybná 669/4, 
Praha 

- vymezení zastavitelné plochy pro 
bydlení a rekreaci na p.č. 2030 v k.ú. 
Č. Potok                                             

- požadavku se nevyhovuje. Předmětný pozemek je 
sevřený ze severu železniční tratí a z jihu 
frekventovanou silnicí II. třídy. Z hlediska 
urbanistické koncepce této integrované obce se 
nachází v prostoru, kde jsou rozvíjeny výrobní plochy. 
V Červeném Potoce je vymezeno dostatečné množství 
ploch pro rozvoj bydlení  a rekreace ve vhodnějších 
lokalitách.  

9. OMB 
COMPOSITES 
a.s. 

Králíky 

- změna využití stp. 1011 a stp. 1012 
v k.ú. Králíky pro výrobu a 
skladování  

- požadavku se vyhovuje. Byl obsažen již 
v požadavku Města Králíky, uvedeném v zadání 
změny č.1 v bodě II.b.  

10. Povodí Labe - zřízení hrázky na okraji zátopy 
poldru v Dolní Lipce, dotčeny budou 

- v současné době platném územním plánu se 
nacházejí předmětné pozemky v návrhové ploše 
krajinné zeleně – zemědělské – ttp. V souladu 



 
 

s.p. 

Hradec Králové 

pozemky p.č. 444 a 439/1 v k.ú. Dolní 
Lipka 

s přípustným využitím této plochy je zde možné 
realizovat“stavby, zařízení a jiná opatření pro 
vodní hospodářství, pro ochranu přírody a 
krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a 
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 
důsledků, a dále taková technická opatření a 
stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro 
účely rekreace a cestovního ruchu“. Uvedený 
záměr je možné realizovat již nyní, není třeba 
čekat na změnu územně plánovací dokumentace  
 

11. Město Králíky, 

Králíky 

- změnit zařazení stp. 577 v k.ú. 
Králíky – hrobka rodiny Rotterů 

- požadavku se vyhovuje. Plocha byla zařazena 
do plochy občanského vybavení – hřbitovy  

12. Město Králíky, 

Králíky 

- prověřit nutnost konkrétního 
vymezení protipovodňového opatření 
– záchytného příkopu podél západní 
hranice zastavěného území Dolních 
Boříkovice. Trasa v současné době 
naráží na nesouhlas vlastníků 
pozemků.  

- požadavku se vyhovuje. Konkrétní trasa 
záchytného příkopu, která vycházela ze staršího 
podkladu, byla vypuštěna. Realizaci 
protipovodňového opatření je možné realizovat 
na základě přípustného využití příslušných ploch 
s rozdílným způsobem využití 

13. Město Králíky, 

Králíky 

- doplnit zakreslení OP dráhy a OP 
silnice na listě 9-0 Koordinačního 
výkresu  

- do legendy Hlavního a 
Koordinačního výkresu doplnit 
značku územní rezervy pro výrobu a 
skladování – lehký průmysl 

- bude doplněno  
 
 
 
 
- bude doplněno 

14. Město Králíky, 

Králíky 

- posunout termín pro zpracování 
územních studií 

- požadavku se nevyhovuje. Termín pro 
zpracování územních studií je rok 2020, zbývá 
tedy ještě šest let na jejich vyhotovení. 
Doporučováno je čtyřleté období.  

15. Město Králíky, 

Králíky 

- změna využití stp. 234 v k.ú. Horní 
Lipka – jiná stavba a souvisejících 
pozemků na občanské vybavení – 
klubovna  

- požadavku se vyhovuje. Byla vymezena plocha 
přestavby Z1/P12. Nově je plocha určena pro 
rozvoj občanského vybavení – komerční zařízení 
malá a střední 

16. Město Králíky, 

Králíky 

- v zastavitelné ploše Bv-41a vymezit 
rozvojovou plochu pro účelovou 
komunikaci, která by zajišťovala 
přístup k nezastavěnému území 

- požadavku se vyhovuje. V uvedené ploše je 
podél východní hranice vymezena na p.č. 3708 
část zastavitelná plocha BV-41a (DS), určená 
pro realizaci zemědělské komunikace 

17. Město Králíky, 

Králíky 

- vymezit rozvojovou plochu Zv-1b 
jako zastavitelnou  

- všechny rozvojové plochy sídelní zeleně budou 
zařazeny jako zastavitelné  

18. Město Králíky, 

Králíky 

- do koncepce zásobování vodou 
zapracovat možnost propojení 
veřejného vodovodu vlastních Králík 
s veřejným vodovodem integrované 
obce Prostřední Lipka 

- požadavku se vyhovuje. Byl vymezen koridor 
pro vedení této trasy označený Z1/Ti- 4a,4b  

19. Vonz Jiří,  

Heřmanice 18 

- změnit stabilizované využití pozemků 
stp. 111 a p.č. 856/2, 856/4 a 859 dle 
skutečného stavu z ploch rodinné 
rekreace do ploch trvalého bydlení, 

- požadavku se vyhovuje. Z původní rozvojové 
plochy Ri-4a se vymezuje část určená pro rozvoj 
trvalého bydlení (lokalita Z1/Bv(Ri-4a) 



 
 

část rozvojové plochy Ri-4a ve 
vlastnictví žadatele (p.č. 856/5 v k.ú. 
Heřmanice u Králík) zařadit také do 
toho využití 

20. Cahel Daniel, 

Heřmanice 20 

- změnit využití pozemku p.č. 934/2 
část včetně stp. 22 v k.ú. Heřmanice 
dle skutečného stavu na plochu pro 
bydlení venkovského typu   

- požadavku se vyhovuje 

21. Matláková 
Jiřina, Hradec 
Králové, 
Mlynářová Věra, 

Hradec Králové 

- zařadit pozemky ve zjednodušené 
evidenci  GP č.1219/1 a 1220 v k.ú. 
Boříkovice (viz grafická příloha)  pro 
rozvoj bydlení venkovského typu  

- pozemky zařazeny pouze do plochy územní 
rezervy pro bydlení, nelze v současné době 
zdůvodnit potřebu vymezení nových 
zastavitelných ploch pro bydlení v řešeném 
území  

 

8. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných 
důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území  

8.1 Aktualizace hranice zastavěného území   

 
   V rámci zpracování změny byla aktualizována hranice zastavěného území v souladu s §58 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu k datu 9.5.2013. Do zastavěného  území byly nově 
zařazeny následující plochy: 
 
k.ú. Dolní Lipka 
 
- st.p. 385  a související pozemky – vodní dílo – hráz poldru  
- p.č. 439/2 – zahrada jako související pozemek na základě přístavby objektu st.p. 67 
 

k.ú. Prostřední  Lipka 
 
- st.p. 248 a související pozemek 411/2 – rodinný dům  
- st.p. 171 a související pozemek 419/2 část – jiná stavba 
- st.p. 250 a související pozemek 160/7 – rodinný dům 
 
k.ú. Horní Lipka 
 
- st.p. 2 a související pozemek 2640 – rodinný dům  
- st.p. 4/1a související pozemek 2641 a 2643– rozestavěná stavba v rozvojové ploše Bv- 19 
- st.p. 221 a související pozemek 2656 – rodinný dům 
k.ú. Dolní Boříkovice  
 
- st.p. 319 a související ppzemek 1202/4 - rodinný dům  
 
k.ú. Králíky 
 
- st.p. 1628 a související pozemek 3360 – jiná stavba – objekt opevnění   
- st.p. 807 a související pozemek 3438t – stavba technické vybavenosti 
- st.p. 1717a související pozemek 3466 – rodinný dům 
- st.p. 1198 a související pozemek 3475- jiná stavba – areál muzea 
- v souvislosti s výstavbou hospodářského objektu – stodoly na p.č. 537/5 byla upravena hranice zastavěného 
území v předmětném prostoru (zkompaktněna) a do zastavěného území byly zařazeny také související pozemky 
537/4, 531/1, 531/3, 532 a 543/1 
- do zastavěného území byly zařazeny pozemky související se stávající stavbou na st.p. 484/1,3,6; tzn. pozemky 
542/4, 542/7 a 3693  
- p.č. 1822/23 – realizovány řadové garáže  



 
 

 
k.ú. Dolní Hedeč        
 

30. st.p. 187 a související pozemek 609/1, 613/1, 613/2 a st.p. 136 – stavba pro rodinnou rekreaci  
31. st.p. 182 a související pozemky 18/1 část a 16 část – stavba přístřešku pro ovce 
 
    V katastrálních územích, na kterých od doby zpracování územního plánu proběhly pozemkové úpravy, byla 
hranice zastavěného území upravena tak, aby korespondovala s aktuálními hranicemi dotčených pozemků. 
Jedná se o katastrální území Králíky, Červený Potok a Horní Lipka.  
    Pouze u st.p. 27 v k.ú. Králíky byly pozemky související se stavbou ponechány v rozsahu před pozemkovými 
úpravami (větší rozsah) vzhledem k tomu, že předmětném prostoru byla povolena výstavba přístřešku na 
zemědělské stroje.  
 
    V souladu se zněním  §58 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu byla hranice 
doplněna také kolem zbořenišť bez ohledu na to, jaké je v současné době jejich skutečné využití.  
 

8.2 Zdůvodnění vymezení koridoru pro vedení přeložky silnice I/43   

 
  Záměr je sledován ve vydaných Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk)- usnesení 
Zastupitelstva Pardubického kraje č. Z/170/10 ze dne 29. dubna 2010.  ZÚR Pk navrhuje v řešeném území 
koridor pro umístění stavby D24 – přeložka silnice I/43 Dolní Lipka – Červená Voda  o šířce 300m. 

Pro trasu přeložky silnice I/43 v úseku Lanškroun – Dolní Lipka byla zpracována v roce 2009 
vyhledávací studie „I/43 Lanškroun – Dolní Lipka ( Transconsult s.r.o., 10/2009).  

Silnice je navržena v kategorii S 9,5/70.  

Nové trasy silnice I/43 v úseku Lanškroun – Dolní Lipka jsou ve vyhledávací studii navrženy ve třech 
variantách – pracovně barevně odlišených červeně, modře a zeleně.  Koridor pro přeložku vymezený  
předkládanou změnou vychází z předkládané studie, zároveň je však zajištěna podmínky, že nevychází 
z koridoru vymezeného ZÚR Pk. Z uvedeného důvodu je trasa v severní části řešeného území vedena v souladu 
se zelenou variantou přeložky, v jižní části pak s modrou, resp. červenou variantou.  

Pro konkrétní řešené území by byla optimální zelená varianta v celé trasa vzhledem k tomu, že 
nejméně ovlivňuje zastavěné území města. Do ZÚR Pk bude třeba doplnit vymezení severní části koridoru, tzn. 
od hraničního přechodu po křižovatku státních a krajských silnic u Boříkovic.  

Výběr optimální varianty vedení trasy bude  dle sdělení ŘSD ČR proveden na základě výsledku 
posouzení EIA, která v současné době probíhá.  

Stávající úsek silnice I/43 Dolní Lipka – Králíky - Červená Voda bude po realizaci přeložky I/43 
převeden do sítě silnic II. tříd (II/312).  

8.3 Zdůvodnění úpravy ploch s rozdílným způsobem využití u stabilizované zástavby dle aktuálního stavu   
 
   Město Králíky a následně i vlastník pozemků vznesli požadavek na změnu zařazení pozemků st.p.1011, st.p. 
1012; p.č. 1758/15 a 1758/16 z ploch pro bydlení do ploch pro výrobu a skladování – lehký průmysl. Stavby 
v předmětném území jsou v současné době v katastru nemovitostí vedeny jako průmyslové objekty.  
    Z důvodu jednoznačné urbanistické koncepce předmětného prostoru bylo z podnětu zpracovatele 
dokumentace upraveno využití pěti pozemků v sousedství výše uvedené lokality, které byly v územním plánu 
také vedeny v ploše bydlení bezprostředně sousedící s výrobní zónou. Jedná se o pozemky p.č. 1792/2, 
1758/45, stp. 757/1 a stp. 757/2. Stávající využití stp. 757/1 je uváděno jako stavba technického vybavení se 
služebním bytem, stp. 757/2 je vedena jako jiná stavba.  
   Možnost zachování služebního bytu (bytu provozovatele zařízení) v předmětné ploše byla doplněna jako 
přípustná do charakteristiky plochy pro výrobu a skladování – lehký průmysl.  
   V bodě II. d na str. 8 zadání změny požadovalo město upravit dle aktuálního stavu využití ploch v prostoru 
objektu Amálka z ploch pro technickou infrastrukturu na plochy občanského vybavení.  V předmětném území 
se v současné době nacházejí dvě stavby – objekt pro bydlení čp. 369 na stp. 496 a stavba technického 
vybavení na stp. 1653. Dle sdělení stavebního úřadu nebylo do současné doby vydáno v předmětném prostoru 
žádné rozhodnutí o změně využití stavby pro občanské vybavení. Požadavku města nebude vyhověno v rámci 
aktualizace využití, ale vymezením plochy přestavby- lokalita Z1/P8. 
   Na pozemku p.č. 986/2 v k.ú. Boříkovice je provedena změna využití z plochy krajinné zeleně – přírodní na 
plochu rekreace – rodinné. Jedná se o ostatní plochu, na které jsou realizovány dvě stavby. Tyto stavby však 



 
 

nejsou dosud zapsány v katastru nemovitostí. Jako doklad o oprávnění výstavby doložil stavební úřad 
rozhodnutí o výstavbě nové chaty, toto rozhodnutí vydal Místní národní výbor v Dolních Boříkovicích – komise 
pro výstavbu dne 10. srpna 1965 pod č.j. MNV 1965/180.  
   V severní části Horní Lipky je se v současné době na stp. 218 nachází stavba pro rodinnou rekreaci, tato 
stavba funkčně souvisí s pozemkem 2145. Ve změně byla rozšířena hranice zastavěného území v daném 
prostoru a vymezena plocha rekreace rodinné. 
 

8.4 Zdůvodnění navrhovaného využití poválečných zbořenišť v řešeném území  
 
  Návrh obnovy zástavby byl platným územním plánem umožněn v následujících plochách:  
 
Katastrální území  Číslo a využití pozemku  Zastavitelná plocha vymezená 

v platném ÚP  
Dolní Lipka  Stp.55 – zbořeniště  Bv-8 
Prostřední Lipka  Stp. 123 – jiná stavba, ve 

skutečnosti již žádná stavba není 
Bv-11 

Prostřední Lipka  Stp.92 a stp. 93 – zbořeniště ve 
vlastnictví ČR  

Bv-15 

Prostřední Lipka  Stp.20/1, stp. 20/2, stp. 20/3 ve 
vlastnictví ČR  

Bv-17 

Horní  Lipka  Stp.167                                           Ri -6 
Heřmanice u Králík  Stp.124                                           Ri -5a 
Dolní Boříkovice Stp.151                                           Bv-3a  
Dolní Boříkovice Stp.114                                           Ri-2a  
Dolní Boříkovice Stp.113, stp. 112, stp. 110, stp. 109 Ri-2b  
Dolní Boříkovice Stp.96/1, stp. 96/2                   Ri-1b  
Dolní Boříkovice Stp.102- jiná stavba, ve skutečnosti 

není žádná stavba 
Ri-1a  

 

8.5 Zdůvodnění úpravy koncepce technické infrastruktury    

 
  Koncepce zásobování vodou integrované obce Červený Potok byla upravena následujícím způsobem:  
 - byl vymezen koridor pro vedení stavby technické infrastruktury – zásobovacího řadu veřejného vodovodu, 
který bude propojovat veřejný vodovod Č. Potoka s veřejným vodovodem D. Hedeč. Záměr je zapracován 
s cílem zlepšit možností zásobování vodou integrované obce Č. Potok.   
  Koncepce zásobování vodou integrované obce Prostřední Lipka  byla upravena následujícím způsobem:  
 - byl vymezen koridor pro vedení stavby technické infrastruktury – zásobovacího řadu veřejného vodovodu, 
který bude propojovat veřejný vodovod vlastních Králík přes plochu vojenského muzea  s veřejným vodovodem 
Prostřední Lipka. Záměr je zapracován s cílem zlepšit možností zásobování vodou vojenského muzea a 
následně také integrované obce Prostřední Lipka, kde jsou využívány soukromé vodní zdroje.    

8.6 Zapracování prvků z návrhu společných zařízení, které vznikly při zpracování pozemkových úprav v k.ú. 
Červený Potok a k.ú. Horní Lipka 

 
 Katastrální území  Červený Potok 

 
  Jako podklad byla zpracovateli předána Mapa plánu společných zařízení (zpracovatel GEODES v.o.s. 
Jablonné n.O., 10/2009. 
 
 Doplnění návrhu cestní sítě v nezastavěném území  
 
  Do změny územního plánu byly doplněny navrhované zemědělské komunikace, sloužící pro zpřístupnění 
nezastavěného území – označení Z1/DS 4- 13. 
 
Aktualizace průběhu vodních toků a ploch 
 



 
 

  Do územně plánovací dokumentace byl aktualizován průběh vodních toků a ploch dle nového zaměření, které 
bylo prováděno v rámci pozemkových úprav.  
 
Vymezení prvků územního systému ekologické stability  
 
 V řešeném území byly územním plánem vymezeny následující prvky územního systému ekologické stability:  
- funkční lokální biokoridor LBK 32 s vloženými biocentry LBC 33, LBC 34 a LBC 35 podél toku Moravy při 
východní hranici katastrálního území  
- nefunkční (k založení) lokální biokoridor vedený ve směru východ-západ v souběhu s železniční tratí 
   Komplexní pozemkové úpravy zpřesnily vymezení LBC 33 (označují jej jako BC 36), LBC 34 (označují jej 
jako BC 35) a lokální biokoridor LBK 31 (označují jej jako LBK 32).  
  Podél toku Moravy v rozporu s územním plánem vymezují místo lokálního biokoridoru biokoridor regionální 
(označují jej jako RBK 37). Vzhledem k tomu, že se jedná o prvek regionální významu, je třeba zajistit jeho 
návaznost v rámci regionálních vazeb. V Zásadách územního rozvoje Pardubického ani Olomouckého krajů 
tento prvek vymezen není. Nebude tedy prováděna ani odpovídající úprava v rámci změny územního plánu. 
Změna také nebude akceptovat nové vymezení lokálního biocentra LBC 35 (v KPÚ označeného jako BC 34). 
V těchto úpravách je biocentrum vymezeno tak, že jej protíná silnice II. třídy – komunikace regionálního 
významu s vyššími intenzitami dopravy. V platném územním plánu je předmětné biocentrum vymezeno pouze 
jižně od této komunikace. Není důvod přecházet s biocentrem i na druhou stranu silnice (biocentrum má  
v územním plánu rozlohu 4,57ha), navíc  severně od silnice se na nacházejí plochy stabilizovaného 
zastavěného území.  
 
Návrh ochranného zatravnění 
 
Změna územního plánu zapracovává návrh ochranného zatravnění v západní části řešeného území jako změnu 
využití v krajině z ploch krajinné zeleně zemědělské – orná půda na krajinnou zeleň zemědělskou – trvalé 
travní porosty.    
 
Katastrální území  Horní Lipka     

 
  Jako podklad byla zpracovateli předána dokumentace „Plán společných zařízení, katastrální území Horní 
Lipka“, zpracovatel GEODES v.o.s. Jablonné n.O., 10/2009. 
 
 Doplnění návrhu cestní sítě v nezastavěném území  
 
  Do změny územního plánu byly doplněny navrhované zemědělské komunikace, sloužící pro zpřístupnění 
nezastavěného území – označení Z1/DS14-17.  
 
Aktualizace průběhu vodních toků a ploch 
 
  Do územně plánovací dokumentace byl aktualizován průběh vodních toků a ploch dle nového zaměření, které 
bylo prováděno v rámci pozemkových úprav.  
 
Vymezení prvků územního systému ekologické stability  
 
 V řešeném území byly územním plánem vymezeny následující prvky územního systému ekologické stability:  
- funkční lokální biocentrum LBC 30 v pozemkových úpravách označený jako BC 16 a lokální biokoridor LBK 
31 (v pozemkových úpravách označený jako BK 32) určený k založený a vedený podél vodoteče v jihovýchodní 
části Horní Lipky.  
 V územním plánu byl biokoridor zakládán pouze po jedné straně vodoteče, v pozemkových úpravách je 
vodoteč vedena středem biokoridoru. Vzhledem k vymezení konkrétních parcel tohoto biokoridoru byla tato 
úprava zapracována do změny územního plánu.  
 
Vodohospodářská opatření    
 
 V jižní části H.Lipky je zapracován návrh realizace vodní nádrže (v územním plánu vedena v menším rozsahu 
jako plocha změny W-1) s retenčním prostorem a dvěma mokřady. Navrhována je změna využití plochy 
krajinné zeleně zemědělské – orná půda na krajinnou zeleň zemědělskou – trvalé travní porosty.    
 



 
 

9.Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení zastavitelných ploch 
 

Vyhodnocení využití zastavitelných ploch 
 

Funkční využití Počet objektů 
navržených územním 
plánem 

Zahájení či 
dokončení 
výstavby objektu 

K dispozici Využito (%) 

Bydlení venkovského typu 
– Dolní Boříkovice 

22 2 20 9,09 

Bydlení venkovského typu 
– Dolní Lipka 

8 0 8 0 

Bydlení venkovského typu 
– Prostřední Lipka 

18 2 16 11,1 

Bydlení venkovského typu 
– Horní Lipka 

16 1 15 6,25 

Bydlení venkovského typu 
– Heřmanice u Králík 

8 0 8 0 

Bydlení venkovského typu 
– Červený Potok 

11 2 9 18,18 

Bydlení venkovského typu 
- Králíky 

16 1 15 6,25 

Bydlení venkovského typu 
– Dolní Hedeč 

4 0 4 0 

Bydlení městského typu 
rodinné – Dolní 
Boříkovice 

6 0 6 0 

Bydlení městského typu 
rodinné – Dolní Lipka 

9 0 9 0 

Bydlení městského typu 
rodinné - Králíky 

137 12 125 8,76 

Bydlení městského typu 
sídlištní - Králíky 

40 BJ 0 40 BJ 0 

Smíšené obytné plochy 
městské - Králíky 

60 BJ, 2 RD 0 60 BJ, 2 RD 0 

Rekreace rodinná – Dolní 
Boříkovice 

24 0 24 0 

Rekreace rodinná - 
Heřmanice u Králík 

8 0 8 0 

Rekreace rodinná - Horní 
Lipka 

21 1 20 4,67 

Rekreace rodinná – 
Červený Potok 

6 0 6 0 

Rekreace rodinná – Dolní 
Hedeč 

8 0 8 0 

Rekreace rodinná – Dolní 
Lipka 

0 0 0 0 

Rekreace rodinná – 
Prostřední Lipka 

0 0 0 0 

 
 

Vyhodnocení potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch pro bydlení 
 

• Demografický vývoj počtu obyvatel ve sledovaném období 2001-2011, resp. 2013 (údaje - evidence 
obyvatel MÚ Králíky) 

 
Místní části Počet obyvatel 

k 31.12.2001 
Počet obyvatel 
k 31.12.2011 

Celkový 
přírůstek za 
období 

Stav 
k 1.1.2013 

Celkový přírůstek za 
období 2011-2013 



 
 

2001-2011 
Králíky 3790 3617 -173 3542 - 75 
Dolní Hedeč  152 117 -35 107 -10 
Červený Potok 100 85 -15 77 - 8 
Dolní 
Boříkovice 

228 189 -39 198 +9  

Dolní Lipka 156 131 -25 141 +10 
Prostřední 
Lipka 

166 155 -11 165 +10 

Horní Lipka 121 108 -13 98 -10 
Heřmanice u 
Králík 

67 69 +2 71 +2 

celkem 4780 4471 -309 4399 -72  
 
V řešeném území dochází v posledním období k neustálému snižování počtu obyvatel.  
 
 

Věková struktura obyvatel ( dle údajů  statistického úřadu k 31.12.2011) 
 

    počet obyvatel   předproduktivní         
věk  ( 0 - 14 let)                       

 produktivní věk   (15  - 
64 let) 

 poproduktivní věk                   
(65 + let) 

    

   absolutní počet          638              3102                                713 

     v   %         14,3             69,7                           16,0 

 
Věková struktura obyvatel v řešeném území  není příliš příznivá, počet obyvatel v poproduktivním věku  
je vyšší než dětská složka obyvatelstva, ke snížení počtu obyvatel bude docházet také v důsledku 
přirozené reprodukce.  
 

• Odhad vývoje potřeby vymezení nových zastavitelných ploch dle metodického pokynu MMR a ÚÚR ze 
srpna 2008 

 
Stanovení potřeby ploch pro bydlení v Králíkách - návrhové období pro výpočet je 20 let  
 
Požadavky vyplývající z demografického vývoje počtu 
obyvatel   

                                                           0 bytů 

Požadavky vyplývající z nechtěného soužití                                                             88 bytů               
Požadavky vyplývající z polohy obce v rozvojové 
oblasti   

                                                          20 bytů 

Rezerva 20% 108 :100x20=                                    22 bytů  
Potřeba nových bytů                                                   cca   130 bytů  

 
 

Požadavek vyplývající z nechtěného soužití byl stanoven z výsledků sčítání obyvatel v roce 2011; 
v tomto roce  hospodařilo v řešeném území celkem 1779 domácností  a přitom bylo 1691 trvale obydlených bytů .  

 
Stanovení potřeby ploch pro bydlení v Králíkách vycházející ze snížení obložnosti bytů  
Návrhový počet obyvatel                                                   4400 obyvatel 
Obložnost bytu v roce 2001 2,87 obyvatel na byt 
Obložnost bytu v roce 2011  2,56 obyvatel na byt 
Návrhová obložnost bytu  v roce 2031** 2,40obyvatel na byt 
Návrhová potřeba počtu bytů v území                                                         1833 bytů  
Stávající počet trvale obydlených bytů                                                         1 691 bytů 
Potřeba nových bytů                                                   cca   142 bytů 

 



 
 

 
** ve snížení obložnosti se projevilo jednak zvyšování požadavků na kvalitu bydlení, růst počtu obyvatel ve 
vyšších věkových kategoriích a také uspokojení nároků censových domácností s nechtěným soužitím  
 
V řešeném území je možné v současné době odůvodnit potřebu ploch pro výstavbu cca 150 bytů.  
     Dle výsledků sčítání v roce 2011 bylo z celkového počtu 1691 trvale obydlených bytů  920 bytů v rodinných 
domech., tzn. 54%. V posledním období došlo k poklesu zájmu o bydlení v bytových domech, pro návrhové 
období se stanovuje poměr bytového fondu následujícím způsobem:  
 
20% bytů v bytových domech……………………….……… …………………....30 BJ 
80% bytů v rodinných domech……………………  …………………………   ..120 RD 
      
Králíky  Potřeba BJ BJ navržené ÚP rezerva 
celkem 120                  30 BJ 257 RD           100 BJ 137 RD             70 BJ 
 
    Zastavitelné plochy pro bydlení nejsou plně využívány, územním plánem Králíky jsou navrženy dostatečné 
rezervy. Vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení by bylo neúčelné. 
 
Odhad potřeby zastavitelných ploch pro rekreaci představuje: 
Místní části Počet rekreačních 

objektů navržených ÚP 
Počet rekreačních 
objektů realizovaných 

rezerva 

Králíky 0 0 0 
Dolní Hedeč 8 0 8 
Červený Potok 6 0 6 
Dolní Boříkovice 24 0 24 
Dolní Lipka 0 0 0 
Prostřední Lipka 0 0 0 
Horní Lipka 21 1 20 
Heřmanice u Králík 8 0 8 
celkem 67 1 66 
 
Zastavitelné plochy pro rekreaci jsou až na Prostřední a Dolní Lipku navrženy s dostatečnou rezervou, 
vymezení nových zastavitelných ploch v těchto místních částech by bylo neúčelné. V Dolní Lipce není 
prokazatelný zájem na výstavbu rekreačních objektů, proto bude zpracovatelem posouzena vhodnost vymezení 
zastavitelných ploch pro rekreaci.  V Králíkách plochy pro rekreaci navrhovány nejsou, s rekreací je uvažováno 
v místních částech nikoliv ve vlastních Králíkách.  
 
   Vzhledem k tomu, že se ve výše uvedeném vyhodnocení nepodařilo prokázat potřebu vymezení dalších 
zastavitelných ploch pro bydlení a rekreaci v řešeném území, byly návrhy vlastníků nemovitostí požadujících 
rozvoj těchto ploch prověřovány pouze z hlediska vhodnosti vymezení územní rezervy na těchto plochách.   
 
10. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  spolu s informací, zda a jak bylo 
respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto 
stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno  
 
   Na základě výsledků projednávání návrhu zadání Změny č. 1 územního plánu Králíky, je požadováno 
zpracovat vyhodnocení vlivu na ŽP (SEA), vyhodnocení vlivu na NATURA 2000 – Evropsky významná lokalita 
Tichá Orlice a Ptačí oblast Králický Sněžník, z tohoto důvodu je požadováno i zpracování rozboru a 
vyhodnocení udržitelného rozvoje území. 
 
SEA: 
  Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pardubice svým stanoviskem čj. 
KrÚ58440/2012/OŽPZ/PI ze dne 22.10.2012 jako orgán posuzování vlivu na ŽP posoudil podle ustanovení § 
10i zákona č. 100/2001 Sb. a kriterií uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona předložený návrh zadání a došel k 
závěru, že k návrhu změny č.1 ÚP Králíky je nutno zpracovat vyhodnocení vlivu na životní prostředí. 
Oblasti, na které bude zejména kladen důraz:vyhodnocení vlivů na ochranu přírody, ZPF, PUPFL a krajinný 
ráz. 
 
NATURA 2000: 



 
 

   Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pardubice stanoviskem zn. 
58445/2012/OŽPZ/Le ze dne 12. 10. 2012 nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu Tichá 
Orlice a na Ptačí oblast Králický Sněžník. Z důvodu nevyloučení významného vlivu je nutné záměr posoudit dle 
ustanovení § 45i odst. 2 zákona autorizovanou osobou v rámci zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na 
životní prostředí, v platném znění. 

 
11. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
 
Bude doplněno na základě projednání. 

 
12. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných 
důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 
 
Bude doplněno na základě projednání. 
 

13. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním 
potřeby jejich vymezení 
 
    V kapitole A.2 zadání změny v odstavci „Další požadavky vznesené Městem Králíky a dotčenými orgány 
státní správy v rámci projednávání zadání“je v odstavci „Dopravní infrastruktura“ uveden následující 
požadavek: 

- bude upravena dopravní koncepce města, do systému bude zapracován koridor pro vedení nové 
kapacitní komunikace ve východní části města – komunikace Moravská Třebová – Červená Voda – 
Dolní Lipka. Na uvedenou stavbu byla v roce 2009 zpracována vyhledávací studie 

 
Vyhledávací studie se stala podkladem pro zapracování uvedeného koridoru do změny. Vzhledem k tomu, 

že tato studie řeší trasu předmětné komunikace až po hraniční přechod Dolní Lipka, ne jenom po křižovatku 
silnic u Dolních Boříkovic, je třeba při příští aktualizaci doplnit severní část trasy také do záměrů, zahrnutých 
do  zásad územního rozvoje kraje.  
 
 
14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
 



 
 

PŘEHLED O STRUKTUŘE PŮDNÍHO FONDU NA LOKALITÁCH NAVRŽENÉHO URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ: 

LOKALITA       FUNKČNÍ VYUŽITÍ ŘEŠENÉ  ÚHRN VÝMĚRY V HA VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA    POZEMKY 
DOTČENÉ  

ŘEŠENÍ               LOKALITY  
CELKEM 

 V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

 ROZVOJOVOU 
PLOCHOU V KN 

 k.ú. Dolní Hedeč  :            

Z1/Bv-1  Bydlení venkovské                 0,23         0     0,23    8.37.41    V   TTP   0,23    0    0,23      18/1 část 

 k.ú. Dolní Boříkovice  :            

Z1/Bv-2  Bydlení venkovské                 0,18         0     0,18    8.34.21    I   TTP   0,03    0    0,03      1302/3 část,  

       Orná   0,15    0   0,15  1302/1 část 

 k.ú.Horní Lipka            

 Ri- 11  Rozšíření lokality dle aktuálních hranic          0,13         0    0,13   9.36.44    IV   TTP    0,13     0    0,13    ***                               

             

Z1/DS-
1a,b,c,d 

Odborný odhad záboru půdního fondu pro přeložku silnice I/43 
v k.ú. Dolní Lipka a k.ú. Dolní Boříkovice 

  13,50    0    13,50      13,50    0    13,50   

 k.ú. Králíky             

Z1/Bmr-1  Bydlení městské   0,03       0,03     0    8.67.01    V   TTP    0,02   0,02     0    1043/4, 1043/31 

     8.50.01    III  TTP    0,01   0,01     0     

Bmr-8/ 
rozíření Z1 

 Bydlení městské   0,12       0,12     0    8.34.21    I   TTP    0,12   0,12     0     756/2část, 756/7 



 
 

 
 
 
 
 
 
DOPLNĚNÍ CESTNÍ SÍTĚ V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ NAVRHOVANÉ NA ZÁKLADĚ POZEMKOVÝCH ÚPRAV K.Ú. ČERVENÝ POTOK: 

LOKALITA       FUNKČNÍ VYUŽITÍ ŘEŠENÉ  ÚHRN VÝMĚRY V HA VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA    POZEMKY 
DOTČENÉ  

ŘEŠENÍ              LOKALITY CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

 ROZVOJOVOU 
PLOCHOU V KN 

Z1/Ds-2   Dopravní infrastruktura - parkoviště  0,10         0     0,10    8.50.01    III  TTP   0,10    0    0,10      3020 část 

Z1/Ti-2  Technická infrastruktura – rozšíření čistírny   0,24         0     0,24    8.64.11    III  TTP   0,24    0    0,24      3168/1, 3168/5, 3168/1č. 

Z1/Vz-1  Výroba a skladování – zemědělská výroba         0,76         0     0,76    9.36.54      V   TTP   0,03    0    0,03       2065 část,  

     9.36.44      V   TTP   0,73    0    0,73    2079 část 

 k.ú.Dolní Lipka             

Z1/Vz-2  Výroba a skladování – zemědělská výroba         1,81         0     1,81    8.50.11      III  TTP   1,77    0    1,77     0,04   268/6, 234/1č., 220/2, 
520/1č., 521č. 

             

             

             

             

             

             



 
 

LOKALITA       FUNKČNÍ VYUŽITÍ ŘEŠENÉ  ÚHRN VÝMĚRY V HA VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA    POZEMKY 
DOTČENÉ  

ŘEŠENÍ               LOKALITY  
CELKEM 

 V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

 ROZVOJOVOU 
PLOCHOU V KN 

Z1/Ds-3   Účelová komunikace                      0,40         0     0,40            0,40  2440 

Z1/Ds-4   Účelová komunikace                      0,24         0     0,24            0,24  2437 

Z1/Ds-5   Účelová komunikace                      0,71         0     0,71            0,71  2436, 2438 

Z1/Ds-6   Účelová komunikace                      0,75         0     0,75            0,75  2439  

Z1/Ds-7   Účelová komunikace                      0,71         0     0,71            0,71  2512  

Z1/Ds-8   Účelová komunikace                      0,31         0     0,31            0,31  2510  

Z1/Ds-9   Účelová komunikace                      0,30         0     0,30            0,30  2511  

Z1/Ds-10  Účelová komunikace                      0,53         0     0,53            0,53  2485  

Z1/Ds-11  Účelová komunikace                      1,26         0     1,26            1,26  2489,2483 

Z1/Ds-12  Účelová komunikace                      0,67         0     0,67            0,67  2497,2501 

Z1/Ds-13  Účelová komunikace                      0,17         0     0,17            0,17  2517, 2518 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOPLNĚNÍ VODNÍ PLOCHY A CESTNÍ SÍTĚ V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ NAVRHOVANÉ NA ZÁKLADĚ POZEMKOVÝCH ÚPRAV K.Ú. HORNÍ LIPKA: 



 
 

LOKALITA       FUNKČNÍ VYUŽITÍ ŘEŠENÉ  ÚHRN VÝMĚRY V HA VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA    POZEMKY 
DOTČENÉ  

ŘEŠENÍ               LOKALITY  
CELKEM 

 V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

 ROZVOJOVOU 
PLOCHOU V KN 

W1-
upraveno 
Z1 

 Vodní plocha                            0,98         0     0,98            0,98  2554, 2555 

Z1/Ds-14  Účelová komunikace                      0,14         0     0,14            0,14  2668část  

Z1/Ds-15  Účelová komunikace                      0,07         0     0,07            0,07  2714 

Z1/Ds-16  Účelová komunikace                      0,53         0     0,53            0,53  2684, 2723 

Z1/Ds-17  Účelová komunikace                      0,33         0     0,33            0,33  2761, 2762 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

POZEMKY DOTČENÉ SPECIFICKOU PLOCHOU Z1/X1-1A,Z1/X1-1B  

LOKALITA       FUNKČNÍ VYUŽITÍ ŘEŠENÉ  ÚHRN VÝMĚRY V HA VÝMĚRA ZEM. PŮDY V LOKALITĚ DLE KULTUR    VÝMĚRA    POZEMKY 
DOTČENÉ  

ŘEŠENÍ               LOKALITY  
CELKEM 

 V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

 BPEJ TŘÍDA 
OCHRA-
NY 

DRUH 
POZEM-
KU 

CELKEM V ZAST. 
Č. OBCE 

MIMO 
ZAST. Č. 

NEZEMĚDĚL.    
POZEMKŮ    

 ROZVOJOVOU 
PLOCHOU V KN 

 k.ú. Králíky,k.ú. Dolní Hedeč            

 Plocha specifická – příměstská zimní rekreační plocha  5,05         0     5,05    9.41.67    IV   TTP   2,73    0    2,87    0,27  3725, 3748č.,  

     9.36.51    IV  TTP   0,05    0    0,05    3764č., 3765č.,  

     8.34.51    IV  TTP   1,71    0    1,71    3763č.     

     8.34.21    I   TTP   0,15    0    0,15    634/2 část   



 
 

 
 
 
Poznámka: 
*** - vzhledem k velkému počtu dotčených pozemků je výčet parcelních čísel uveden v samostatné tabulce 
Číslo lokality: Výčet dotčených pozemků v katastru nemovitostí:  
Ri-11 – nový rozsah 2138 část, 2144, 2143, 2149, 2142, 2148, 2141  
 
 
 
   Pro zastavitelnou plochu Bmr-3b/ rozšíření Z1 nebyl zábor ZPF počítán, nejedná se o vymezení nové 
zastavitelné plochy, pouze o návrh změny  využití zastavitelné plochy, vymezené v platném územním plánu. 
Souhlas se záborem byl již vydán v rámci projednávání územního plánu, tehdy pro plochy Os-2 a Ds-36. 
 Pro upravovanou zastavitelnou plochu D-48/upravena Z1 není uváděn zábor půdního fondu, parcela p.č. 3795 
v k.ú. Králíky byla pozemkovou úpravou převedena do ostatních ploch.  
 
  Lokalita Bmr-8/rozšíření Z1 je vymezena na půdách nejvyšší kvality, jedná se však o plochu v zastavěném 
území obce, která není v současné době již intenzivně zemědělsky využívána. Představuje úzký pás trvalých 
travních porostů v sousedství lesa, severní část lokality je v současné době již zastavěna drobnými stavbami.  
 
 
 
 
 
Zábory lesního fondu 
 
 
 
V k.ú. Králíky je vymezen zábor části pozemků p.č. 3765 v rozsahu 0,11 ha, navrhované využití je krajinná zeleň 
zemědělská – trvalé travní porosty – plocha změny v krajině Z1/Nzt-4. 



 
 

15. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
 
Bude doplněno na základě projednávání.  
 
 
12. Vyhodnocení připomínek  
 
Bude doplněno na základě projednávání.  
 
 
 
B.2 Grafická část 
 
 

Součástí grafické části odůvodnění Změny č. 1 územního plánu Králíky  jsou následující výkresy: 
 

B.2.1 Koordinační výkres                                                                     M 1 : 5 000 
B.2.2    Širší vztahy                                                                                 M 1 : 50 000 
B.2.3 Výkres předpokládaných záborů  půdního fondu                M 1 : 5 000 
B.2.4    Výkres předpokládaných záborů PUPFL                                      M 1: 10 000 
 
 
 
Poučení: 

 
Proti Změně č. 1 územního plánu Králíky  vydané formou opatření obecné povahy, nelze podat opravný 

prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění). 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Jana Ponocná                                 Mgr. Martin Hejkrlík 
       starostka obce               razítko města               místostarosta obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 Charakteristika ploch zbořenišť: 
 



 
 

Číslo (čísla) dotčených 
pozemků  

Stp. 137 v k.ú. Prostřední Lipka 
 

Hodnocení  

Skutečné  využití pozemku - zemědělsky obdělávaná plocha   
Zařazení do plochy 
s rozdílným způsobem využití  

- sídelní zeleň- soukromá a vyhrazená   

Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- není, nejbližší zastavěné území je 200 m  

Návaznost na vymezené 
zastavitelné plochy 

- nejsou   

Dopravní infrastruktura-
napojení 

- není   

Technická infrastruktura-
napojení 

- není   

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

pozemek ve volné, nezastavěné krajině na území PO 
Králický Sněžník, obnova zástavby nežádoucí 

 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

- pozemek ve volné, nezastavěné krajině, případné 
umístění stavby by vytvořilo nové jádro zástavby, 
nevhodné z hlediska ochrany krajiny a krajinného 
rázu 
 

 

Prvky ochrany přírody v území - leží v ptačí oblasti Králický Sněžník  
Omezení z hlediska limitů 
využití území 

- nejsou   

Poznámka - také na sousedním pozemku stp. 136 se nenachází 
žádná stavba (v KN veden jako jiná stavba) 

 

Závěr - nebude navrhována obnova zástavby  
 
Číslo (čísla) dotčených 
pozemků  

Stp. 170 v k.ú. Prostřední Lipka 
 

Hodnocení  

Skutečné  využití pozemku - zemědělsky obdělávaná plocha   
Zařazení do plochy 
s rozdílným způsobem využití  

- krajinná zeleň zemědělská – ttp   

Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- sousedí přes krajskou komunikaci  

Návaznost na vymezené 
zastavitelné plochy 

- nejsou   

Dopravní infrastruktura-
napojení 

- po jižní hranici lokality vede krajská silnice  

Technická infrastruktura-
napojení 

- napojení na el. vedení   

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

- parcela u silnice a v blízkosti stávající zástavby, 
obnova zástavby z pohledu NATURY akceptovatelná 
 

 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

- zásah do VPK – nivy Lipkovského potoka ve volné 
krajině, postupné zastavění území podél komunikace 
mimo centrální část obce vede k fragmentaci území, 
zhoršení vizuálních charakteristik území a celkové 
zátěže (emise, odpadní vody, apod.) 
 

 

Prvky ochrany přírody v území - sousedí s přírodním parkem Králický 
Sněžník a regionálními prvky ochrany 
přírody  

-  leží v ptačí oblasti Králický Sněžník 

 

Omezení z hlediska limitů 
využití území 

-prostor jižně od lokality zasažen ochranným pásmem 
el. vedení  

 

Poznámka - v předmětném územím se zástavba mezi krajskou 
silnicí a vodním tokem nevyskytuje  

 

Závěr - nebude navrhována obnova zástavby  



 
 

 
Číslo (čísla) dotčených 
pozemků  

Stp. 134 v k.ú. Prostřední Lipka 
 

Hodnocení  

Skutečné  využití pozemku - skladovací plocha (dřevo) k sousední obytné 
zástavbě 

 

Zařazení do plochy 
s rozdílným způsobem využití  

- krajinná zeleň zemědělská – ttp   

Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- sousedí přes účelovou komunikaci  

Návaznost na vymezené 
zastavitelné plochy 

- nejsou   

Dopravní infrastruktura-
napojení 

- po západní hranici vedena účelová komunikace  

Technická infrastruktura-
napojení 

- napojení na el. vedení   

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

- parcela u silnice a v blízkosti stávající zástavby, 
obnova zástavby z pohledu NATURY akceptovatelná 
 

 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

- obnova zástavby akceptovatelná, při vymezení 
zastavitelné plochy změnou ÚP dále nerozšiřovat  
 

 

Prvky ochrany přírody v území - leží v přírodním parku Králický Sněžník  
-  leží v ptačí oblasti Králický Sněžník 

 

Omezení z hlediska limitů 
využití území 

- prostorem prochází komunikační vedení    

Poznámka   
Závěr - je vymezena územní rezerva pro možnou obnovu 

zástavby Z1/R9(Bv) 
 

 
Číslo (čísla) dotčených 
pozemků  

Stp. 107 v k.ú. Prostřední Lipka 
 

Hodnocení  

Skutečné  využití pozemku - zemědělsky obdělávaná plocha   
Zařazení do plochy 
s rozdílným způsobem využití  

- sídelní zeleň- soukromá a vyhrazená   

Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- není, nejbližší zastavěná plocha je vzdálena cca 75 
m 

 

Návaznost na vymezené 
zastavitelné plochy 

- nejsou   

Dopravní infrastruktura-
napojení 

- není   

Technická infrastruktura-
napojení 

- není   

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

pozemek ve volné, nezastavěné krajině na území PO 
Králický Sněžník, obnova zástavby nežádoucí 

 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

- pozemek ve volné, nezastavěné krajině na území PO 
Králický Sněžník, obnova zástavby zcela nežádoucí 
(vliv na soustavu Natura 2000, fragmentace území, 
krajinný ráz, nutnost vést infrastrukturu a s ní 
související zátěž, atd.) 
 

 

Prvky ochrany přírody v území - leží v přírodním parku Králický Sněžník 
- leží v ptačí oblasti Králický Sněžník 

 

Omezení z hlediska limitů 
využití území 

- v sousedství vedeno el. vedení 22kV  

Poznámka   
Závěr - nebude navrhována obnova zástavby  
 
Číslo (čísla) dotčených Stp. 94 v k.ú. Prostřední Lipka Hodnocení  



 
 

pozemků   
Skutečné  využití pozemku - vysoká zeleň                                             
Zařazení do plochy 
s rozdílným způsobem využití  

- krajinná zeleň zemědělská – ttp   

Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- sousedí  (cca 10m)                  

Návaznost na vymezené 
zastavitelné plochy 

- severně od pozemku vymezena zastavitelná plocha  

Dopravní infrastruktura-
napojení 

- východně od pozemku vedena účelová komunikace  

Technická infrastruktura-
napojení 

- napojení na el. vedení   

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

parcela není problematická z pohledu NATURY, 
avšak nachází se ve vzrostlém lesním porostu 

 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

- jedná se o plochu přestavby mimo stávající 
zástavbu v přírodním prostředí přírodního parku, 
plochu rezervy navrženo odebrat z návrhu ÚP 
 

 

Prvky ochrany přírody v území - leží v přírodním parku Králický Sněžník  
- - leží v ptačí oblasti Králický Sněžník 

 

Omezení z hlediska limitů 
využití území 

  

Poznámka   
Závěr - návrh obnovy zástavby vypuštěn na základě 

posouzení vlivu na životní prostředí  
 

 
Číslo (čísla) dotčených 
pozemků  

Stp. 163 v k.ú. Prostřední Lipka 
 

Hodnocení  

Skutečné  využití pozemku - provedeno zalesnění   
Zařazení do plochy 
s rozdílným způsobem využití  

-krajinná zeleň zemědělská – ttp   

Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- není, nejbližší zastavěná plocha je vzdálena cca 35 
m 

 

Návaznost na vymezené 
zastavitelné plochy 

- nejsou   

Dopravní infrastruktura-
napojení 

- v sousedství účelová komunikace  

Technická infrastruktura-
napojení 

- napojení na el. vedení   

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

parcela není problematická z pohledu NATURY, 
avšak nachází se ve vzrostlém lesním porostu 

 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

- negativní vliv na dřeviny rostoucí mimo les, 
postupné zastavění území podél komunikace mimo 
centrální část obce vede k fragmentaci území, 
zhoršení vizuálních charakteristik území a celkové 
zátěže (emise, odpadní vody, apod.) 
 

 

Prvky ochrany přírody v území -v sousedství vymezeno lokální biocentrum  
- leží v přírodním parku Králický Sněžník  
- leží v ptačí oblasti Králický Sněžník 

 

Omezení z hlediska limitů 
využití území 

  

Poznámka   
Závěr - nebude navrhována obnova zástavby  
 
Číslo (čísla) dotčených 
pozemků  

Stp. 16 v k.ú. Prostřední Lipka 
 

Hodnocení  

Skutečné  využití pozemku - vedeno jako jiná stavba, ve skutečnosti již žádná  



 
 

stavba není  
Zařazení do plochy 
s rozdílným způsobem využití  

-krajinná zeleň zemědělská – ttp   

Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- není, nejbližší zastavěná plocha je vzdálena cca 70 
m 

 

Návaznost na vymezené 
zastavitelné plochy 

- nejsou   

Dopravní infrastruktura-
napojení 

- není  

Technická infrastruktura-
napojení 

- napojení na el. vedení   

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

parcela není významně problematická z pohledu 
NATURY 

 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

- pravděpodobné ovlivnění potenciální zástavby 
hlukem z dráhy, vlastní plocha bez předpokládaných 
negativních vlivů na ŽP 
 

 

Prvky ochrany přírody v území - leží v ptačí oblasti Králický Sněžník   
Omezení z hlediska limitů 
využití území 

- leží v ochranném pásmu dráhy  

Poznámka - zástavbu jižně od trati ČD v Prostřední Lipce 
nerozšiřovat, rozvojové plochy vymezovány severně  
 

 

Závěr - nebude navrhována obnova zástavby  
 
Číslo (čísla) dotčených 
pozemků  

Stp. 9 v k.ú. Prostřední Lipka 
 

Hodnocení  

Skutečné  využití pozemku - trvalý travní porost   
Zařazení do plochy 
s rozdílným způsobem využití  

-krajinná zeleň zemědělská – ttp   

Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- není, nejbližší zastavěná plocha je vzdálena cca 80 
m 

 

Návaznost na vymezené 
zastavitelné plochy 

- nejsou   

Dopravní infrastruktura-
napojení 

- není                              

Technická infrastruktura-
napojení 

- není                      

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

nežádoucí rozšiřování zástavby do nezastavěné 
krajiny s pestrou mozaikou stanovišť 

 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

- negativní vliv na dřeviny rostoucí mimo les, 
nepříznivé hodnocení z hlediska vlivu na soustavu 
Natura 2000, nevhodné rozšiřování zástavby do 
nezastavěné krajiny přírodního parku (fragmentace 
území, krajinný ráz, atd.)  
 

 

Prvky ochrany přírody v území -v sousedství vymezeny lokální prvky ÚSES 
- leží v přírodním parku Králický Sněžník  
- leží v ptačí oblasti Králický Sněžník  

 

Omezení z hlediska limitů 
využití území 

  

Poznámka - území má ryze přírodní charakter  
Závěr - nebude navrhována obnova zástavby  
 
Číslo (čísla) dotčených 
pozemků  

Stp. 8 v k.ú. Prostřední Lipka 
 

Hodnocení  

Skutečné  využití pozemku - trvalý travní porost   
Zařazení do plochy - sídelní zeleň přírodní             



 
 

s rozdílným způsobem využití  
Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- není, nejbližší zastavěná plocha je vzdálena cca 82 
m 

 

Návaznost na vymezené 
zastavitelné plochy 

- nejsou   

Dopravní infrastruktura-
napojení 

- není                              

Technická infrastruktura-
napojení 

- není                      

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

nežádoucí rozšiřování zástavby do nezastavěné 
krajiny s pestrou mozaikou stanovišť 

 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

- negativní vliv na dřeviny rostoucí mimo les, 
nepříznivé hodnocení z hlediska vlivu na soustavu 
Natura 2000, nevhodné rozšiřování zástavby do 
nezastavěné krajiny přírodního parku (fragmentace 
území, krajinný ráz, atd.) 
 

 

Prvky ochrany přírody v území -v sousedství vymezeny lokální prvky ÚSES 
- leží v přírodním parku Králický Sněžník  
- leží v ptačí oblasti Králický Sněžník  

 

Omezení z hlediska limitů 
využití území 

  

Poznámka - území má ryze přírodní charakter  
Závěr - nebude navrhována obnova zástavby  
 
 
 
Číslo (čísla) dotčených 
pozemků  

Stp. 7 v k.ú. Prostřední Lipka 
 

Hodnocení  

Skutečné  využití pozemku - vysoká zeleň          
Zařazení do plochy 
s rozdílným způsobem využití  

- sídelní zeleň přírodní             

Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- není, nejbližší zastavěná plocha je vzdálena cca 
150m 

 

Návaznost na vymezené 
zastavitelné plochy 

- nejsou   

Dopravní infrastruktura-
napojení 

- v sousedství prochází účelová komunikace  

Technická infrastruktura-
napojení 

- není                      

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

nežádoucí rozšiřování zástavby do nezastavěné 
krajiny s pestrou mozaikou stanovišť 

 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

- negativní vliv na dřeviny rostoucí mimo les, 
nepříznivé hodnocení z hlediska vlivu na soustavu 
Natura 2000, nevhodné rozšiřování zástavby do 
nezastavěné krajiny přírodního parku (fragmentace 
území, krajinný ráz, atd.) 
 

 

Prvky ochrany přírody v území -v sousedství vymezeny lokální prvky ÚSES 
- leží v přírodním parku Králický Sněžník  
- leží v ptačí oblasti Králický Sněžník  

 

Omezení z hlediska limitů 
využití území 

  

Poznámka - území má ryze přírodní charakter  
Závěr - nebude navrhována obnova zástavby  
 
Číslo (čísla) dotčených 
pozemků  

Stp. 197 v k.ú. Horní Lipka  
 

Hodnocení  



 
 

Skutečné  využití pozemku - zemědělsky obdělávané plochy  
Zařazení do plochy 
s rozdílným způsobem využití  

- krajinná zeleň zemědělská – ttp   

Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- není, nejbližší zastavěná plocha je vzdálena cca 
36m 

 

Návaznost na vymezené 
zastavitelné plochy 

- nejsou   

Dopravní infrastruktura-
napojení 

- ve vzdálenosti 50 m vedena krajská silnice  

Technická infrastruktura-
napojení 

- jižně od lokality vodní zdroje a OP vodního zdroje   

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

nežádoucí rozšiřování zástavby do volné krajiny  

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

- nepříznivé hodnocení z hlediska vlivu na soustavu 
Natura 2000, nevhodné rozšiřování zástavby do 
nezastavěné krajiny přírodního parku (fragmentace 
území, krajinný ráz, atd.) 
 

 

Prvky ochrany přírody v území  - leží v přírodním parku Králický Sněžník  
- leží v ptačí oblasti Králický Sněžník  

 

Omezení z hlediska limitů 
využití území 

  

Poznámka - obnova zástavby by narušila kompaktnost 
zastavěného území 

 

Závěr - nebude navrhována obnova zástavby  
 
Číslo (čísla) dotčených 
pozemků  

Stp. 195 v k.ú. Horní Lipka  
 

Hodnocení  

Skutečné  využití pozemku - zalesněno                       
Zařazení do plochy 
s rozdílným způsobem využití  

- krajinná zeleň lesní              

Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- zastavěné území ve vzdálenosti cca 6m  

Návaznost na vymezené 
zastavitelné plochy 

- nejsou   

Dopravní infrastruktura-
napojení 

- není                                        

Technická infrastruktura-
napojení 

- jižně od lokality vodní zdroje a OP vodního zdroje   

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

parcela není významně problematická z pohledu 
NATURY, avšak nachází se ve vzrostlém lesním 
porostu 
 

 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

- negativní vliv na dřeviny rostoucí mimo les, 
nevhodné rozšiřování zástavby do nezastavěné 
krajiny přírodního parku 
 

 

Prvky ochrany přírody v území  - leží v přírodním parku Králický Sněžník  
- leží v ptačí oblasti Králický Sněžník  

 

Omezení z hlediska limitů 
využití území 

  

Poznámka - zástavba má čistě přírodní charakter   
Závěr - nebude navrhována obnova zástavby  
 
Číslo (čísla) dotčených 
pozemků  

Stp. 160 v k.ú. Horní Lipka  
 

Hodnocení  

Skutečné  využití pozemku - zalesnění                    
Zařazení do plochy - krajinná zeleň lesní   



 
 

s rozdílným způsobem využití  
Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- není, nejbližší zastavěná plocha je vzdálena cca 
55m 

 

Návaznost na vymezené 
zastavitelné plochy 

- nejsou   

Dopravní infrastruktura-
napojení 

- není                                        

Technická infrastruktura-
napojení 

- není                                                

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

parcela není významně problematická z pohledu 
NATURY, avšak nachází se ve vzrostlém lesním 
porostu 
 

 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

- negativní vliv na dřeviny rostoucí mimo les, 
nevhodné rozšiřování zástavby do nezastavěné 
krajiny přírodního parku 
 

 

Prvky ochrany přírody v území  - leží v přírodním parku Králický Sněžník  
- leží v ptačí oblasti Králický Sněžník  

 

Omezení z hlediska limitů 
využití území 

  

Poznámka - zachovat zalesnění  
Závěr - nebude navrhována obnova zástavby  
 
Číslo (čísla) dotčených 
pozemků  

Stp. 179 v k.ú. Horní Lipka  
 

Hodnocení  

Skutečné  využití pozemku - zalesněno                    
Zařazení do plochy 
s rozdílným způsobem využití  

- krajinná zeleň lesní   

Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- není, nejbližší zastavěná plocha je vzdálena cca 
47m 

 

Návaznost na vymezené 
zastavitelné plochy 

- nejsou   

Dopravní infrastruktura-
napojení 

- v sousedství účelová komunikace            

Technická infrastruktura-
napojení 

- není                                                

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

parcela není významně problematická z pohledu 
NATURY, avšak nachází se ve vzrostlém lesním 
porostu 

 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

- negativní vliv na dřeviny rostoucí mimo les, 
nevhodné rozšiřování zástavby do nezastavěné 
krajiny přírodního parku 
 

 

Prvky ochrany přírody v území  - leží v přírodním parku Králický Sněžník  
- leží v ptačí oblasti Králický Sněžník  

 

Omezení z hlediska limitů 
využití území 

  

Poznámka - zachovat zalesnění  
Závěr - nebude navrhována obnova zástavby  
 
Číslo (čísla) dotčených 
pozemků  

Stp. 170 v k.ú. Horní Lipka  
 

Hodnocení  

Skutečné  využití pozemku - zalesněno                    
Zařazení do plochy 
s rozdílným způsobem využití  

- krajinná zeleň zemědělská –ttp   

Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- není, nejbližší zastavěná plocha je vzdálena cca 
50m 

 



 
 

Návaznost na vymezené 
zastavitelné plochy 

- nejsou   

Dopravní infrastruktura-
napojení 

- není                                       

Technická infrastruktura-
napojení 

- není                                                

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

nežádoucí rozšiřování zástavby do volné krajiny, 
parcela se nachází v lesním porostu 

 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

- negativní vliv na dřeviny rostoucí mimo les, 
nevhodné rozšiřování zástavby do nezastavěné 
krajiny přírodního parku 
 

 

Prvky ochrany přírody v území  - leží v přírodním parku Králický Sněžník  
- leží v ptačí oblasti Králický Sněžník  

 

Omezení z hlediska limitů 
využití území 

  

Poznámka - zachovat zalesnění  
Závěr - nebude navrhována obnova zástavby, plocha bude 

zařazena do krajinné zeleně lesní  
 

 
Číslo (čísla) dotčených 
pozemků  

Stp. 148 v k.ú. Horní Lipka  
 

Hodnocení  

Skutečné  využití pozemku -  vysoká zeleň             
Zařazení do plochy 
s rozdílným způsobem využití  

- sídelní zeleň – soukromá a vyhrazená   

Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- není, nejbližší zastavěná plocha je vzdálena cca 
50m 

 

Návaznost na vymezené 
zastavitelné plochy 

- nejsou   

Dopravní infrastruktura-
napojení 

- není                                       

Technická infrastruktura-
napojení 

- není                                                

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

nežádoucí rozšiřování zástavby do nezastavěné 
krajiny s pestrou mozaikou stanovišť 

 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

- negativní vliv na dřeviny rostoucí mimo les, 
nevhodné rozšiřování zástavby do nezastavěné 
krajiny přírodního parku  
 

 

Prvky ochrany přírody v území  - leží v přírodním parku Králický Sněžník  
- leží v ptačí oblasti Králický Sněžník  

 

Omezení z hlediska limitů 
využití území 

  

Poznámka - v blízkosti lesní porosty  
Závěr - nebude navrhována obnova zástavby   
 
Číslo (čísla) dotčených 
pozemků  

Stp. 153 v k.ú. Horní Lipka  
 

Hodnocení  

Skutečné  využití pozemku -  trvalé travní porosty    
Zařazení do plochy 
s rozdílným způsobem využití  

- sídelní zeleň – přírodní                

Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- není, nejbližší zastavěná plocha je vzdálena cca 
100m 

 

Návaznost na vymezené 
zastavitelné plochy 

- nejsou   

Dopravní infrastruktura-
napojení 

- v sousedství vede účelová komunikace  

Technická infrastruktura- - není                                                



 
 

napojení 
Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

nežádoucí rozšiřování zástavby do nezastavěné 
krajiny v PO Králický Sněžník 

 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

- nepříznivé hodnocení z hlediska vlivu na soustavu 
Natura 2000, nevhodné rozšiřování zástavby do 
nezastavěné krajiny přírodního parku 
 

 

Prvky ochrany přírody v území  - leží v přírodním parku Králický Sněžník  
- leží v ptačí oblasti Králický Sněžník  

 

Omezení z hlediska limitů 
využití území 

  

Poznámka -na hranici veden vodoteč  
Závěr - nebude navrhována obnova zástavby   
 
Číslo (čísla) dotčených 
pozemků  

Stp. 85 v k.ú. Heřmanice u Králík 
 

Hodnocení  

Skutečné  využití pozemku -  trvalé travní porosty    
Zařazení do plochy 
s rozdílným způsobem využití  

- krajinná zeleň zemědělská – ttp       

Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- není, nejbližší zastavěná plocha je vzdálena cca 
300m 

 

Návaznost na vymezené 
zastavitelné plochy 

- nejsou   

Dopravní infrastruktura-
napojení 

- není                                    

Technická infrastruktura-
napojení 

- není                                                

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

nežádoucí rozšiřování zástavby do nezastavěné 
krajiny v PO Králický Sněžník 

 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

- nepříznivé hodnocení z hlediska vlivu na soustavu 
Natura 2000, nevhodné rozšiřování zástavby do 
nezastavěné krajiny přírodního parku 
 

 

Prvky ochrany přírody v území  - leží v přírodním parku Králický Sněžník  
- leží v ptačí oblasti Králický Sněžník  

 

Omezení z hlediska limitů 
využití území 

  

Poznámka   
Závěr - nebude navrhována obnova zástavby   
 
Číslo (čísla) dotčených 
pozemků  

Stp. 87/1 v k.ú. Heřmanice u Králík 
 

Hodnocení  

Skutečné  využití pozemku -  trvalé travní porosty    
Zařazení do plochy 
s rozdílným způsobem využití  

- krajinná zeleň zemědělská – ttp       

Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- není, nejbližší zastavěná plocha je vzdálena cca 
50m 

 

Návaznost na vymezené 
zastavitelné plochy 

- nejsou   

Dopravní infrastruktura-
napojení 

- v sousedství účelová komunikace       

Technická infrastruktura-
napojení 

- není                                                

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

- nežádoucí rozšiřování zástavby do volné krajiny 
v PO Králický Sněžník 

 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

- nepříznivé hodnocení z hlediska vlivu na soustavu 
Natura 2000, nevhodné rozšiřování zástavby do 
nezastavěné krajiny přírodního parku 

 



 
 

 
Prvky ochrany přírody v území  - leží v přírodním parku Králický Sněžník  

- leží v ptačí oblasti Králický Sněžník  
 

Omezení z hlediska limitů 
využití území 

  

Poznámka - severně od lokality retenční prostor  
Závěr - nebude navrhována obnova zástavby   
 
Číslo (čísla) dotčených 
pozemků  

Stp. 88 v k.ú. Heřmanice u Králík 
 

Hodnocení  

Skutečné  využití pozemku -  trvalé travní porosty    
Zařazení do plochy 
s rozdílným způsobem využití  

- sídelní zeleň – přírodní            

Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- není, nejbližší zastavěná plocha je vzdálena cca 
15m 

 

Návaznost na vymezené 
zastavitelné plochy 

- nejsou   

Dopravní infrastruktura-
napojení 

- v sousedství účelová komunikace       

Technická infrastruktura-
napojení 

- není                                                

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

- nežádoucí rozšiřování zástavby do volné krajiny 
v PO Králický Sněžník 

 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

- nepříznivé hodnocení z hlediska vlivu na soustavu 
Natura 2000, nevhodné rozšiřování zástavby do 
nezastavěné krajiny přírodního parku 
 

 

Prvky ochrany přírody v území  - leží v přírodním parku Králický Sněžník  
- leží v ptačí oblasti Králický Sněžník  

 

Omezení z hlediska limitů 
využití území 

  

Poznámka - severně od lokality retenční prostor  
Závěr - nebude navrhována obnova zástavby   
 
Číslo (čísla) dotčených 
pozemků  

Stp.116/1, stp. 116/2 v k.ú. Heřmanice u Králík 
 

Hodnocení  

Skutečné  využití pozemku -  zalesněno     
Zařazení do plochy 
s rozdílným způsobem využití  

- krajinná zeleň lesní       

Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- není, nejbližší zastavěná plocha je vzdálena cca 
65m 

 

Návaznost na vymezené 
zastavitelné plochy 

- nejsou   

Dopravní infrastruktura-
napojení 

- není                                  

Technická infrastruktura-
napojení 

- není                                                

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

parcela není významně problematická z pohledu 
NATURY, avšak nachází se ve vzrostlém lesním 
porostu 
 

 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

- vliv na vodoteč Heřamického potoka jako VKP 
včetně břehových porostů 

 

Prvky ochrany přírody v území  - leží v přírodním parku Králický Sněžník  
- leží v ptačí oblasti Králický Sněžník  

 

Omezení z hlediska limitů 
využití území 

- plocha v ochranném pásmu lesa  

Poznámka -  v sousedství potenciálně sesuvné území   



 
 

Závěr - nebude navrhována obnova zástavby   
 
Číslo (čísla) dotčených 
pozemků  

Stp. 36 v k.ú. Heřmanice u Králík 
 

Hodnocení  

Skutečné  využití pozemku - zalesněno                  
Zařazení do plochy 
s rozdílným způsobem využití  

- krajinná zeleň lesní                

Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- není, nejbližší zastavěná plocha je vzdálena cca 
100m 

 

Návaznost na vymezené 
zastavitelné plochy 

- nejsou   

Dopravní infrastruktura-
napojení 

- v sousedství veden krajská silnice       

Technická infrastruktura-
napojení 

- není                                                

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

parcela není významně problematická z pohledu 
NATURY, avšak nachází se ve vzrostlém lesním 
porostu 
 

 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

- vliv na dřeviny mimo PUPFL, nevhodné rozšiřování 
zástavby do nezastavěné krajiny přírodního parku 
 

 

Prvky ochrany přírody v území  - leží v přírodním parku Králický Sněžník  
- leží v ptačí oblasti Králický Sněžník  

 

Omezení z hlediska limitů 
využití území 

  

Poznámka -  bude potvrzeno zalesnění   
Závěr - nebude navrhována obnova zástavby   
 
Číslo (čísla) dotčených 
pozemků  

Stp. 37 v k.ú. Heřmanice u Králík 
 

Hodnocení  

Skutečné  využití pozemku - zalesněno                  
Zařazení do plochy 
s rozdílným způsobem využití  

- krajinná zeleň lesní                

Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- není, nejbližší zastavěná plocha je vzdálena cca 
130m 

 

Návaznost na vymezené 
zastavitelné plochy 

- nejsou   

Dopravní infrastruktura-
napojení 

- v sousedství veden krajská silnice       

Technická infrastruktura-
napojení 

- není                                                

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

parcela není významně problematická z pohledu 
NATURY, avšak nachází se ve vzrostlém lesním 
porostu 
 

 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

- vliv na dřeviny mimo PUPFL, nevhodné rozšiřování 
zástavby do nezastavěné krajiny přírodního parku 
 

 

Prvky ochrany přírody v území  - leží v přírodním parku Králický Sněžník  
- leží v ptačí oblasti Králický Sněžník  

 

Omezení z hlediska limitů 
využití území 

  

Poznámka -  bude potvrzeno zalesnění   
Závěr - nebude navrhována obnova zástavby   
 
Číslo (čísla) dotčených 
pozemků  

Stp.55 v k.ú. Heřmanice u Králík 
 

Hodnocení  



 
 

Skutečné  využití pozemku - zalesněno                  
Zařazení do plochy 
s rozdílným způsobem využití  

- krajinná zeleň přírodní             

Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- není, nejbližší zastavěná plocha je vzdálena cca 
100m 

 

Návaznost na vymezené 
zastavitelné plochy 

- nejsou   

Dopravní infrastruktura-
napojení 

- v sousedství veden krajská silnice       

Technická infrastruktura-
napojení 

- není                                                

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

parcela není významně problematická z pohledu 
NATURY, avšak nachází se ve vzrostlém lesním 
porostu 
 

 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

- vliv na dřeviny mimo PUPFL, nevhodné rozšiřování 
zástavby do nezastavěné krajiny přírodního parku 
 

 

Prvky ochrany přírody v území  - leží v přírodním parku Králický Sněžník  
- leží v ptačí oblasti Králický Sněžník  
- součástí regionálního biocentra 

 

Omezení z hlediska limitů 
využití území 

  

Poznámka -  bude potvrzeno zalesnění   
Závěr - nebude navrhována obnova zástavby   
 
 
Číslo (čísla) dotčených 
pozemků  

Stp. 39/1, stp. 39/2, stp. 39/3  v k.ú. Heřmanice u 
Králík 
 

Hodnocení  

Skutečné  využití pozemku - zalesněno                  
Zařazení do plochy 
s rozdílným způsobem využití  

- krajinná zeleň lesní                

Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- není, nejbližší zastavěná plocha je vzdálena cca 
50m 

 

Návaznost na vymezené 
zastavitelné plochy 

- nejsou   

Dopravní infrastruktura-
napojení 

- není        

Technická infrastruktura-
napojení 

- není                                                

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

parcela není významně problematická z pohledu 
NATURY, avšak nachází se ve vzrostlém lesním 
porostu 

 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

- vliv na dřeviny mimo PUPFL, nevhodné rozšiřování 
zástavby do nezastavěné krajiny přírodního parku 
 

 

Prvky ochrany přírody v území  - leží v přírodním parku Králický Sněžník  
- leží v ptačí oblasti Králický Sněžník  

 

Omezení z hlediska limitů 
využití území 

- leží v ochranném pásmu lesa  

Poznámka -  bude potvrzeno zalesnění   
Závěr - nebude navrhována obnova zástavby   
 
Číslo (čísla) dotčených 
pozemků  

Stp. 43, stp. 45, stp. 47, stp. 130, stp.132  v k.ú. 
Heřmanice u Králík 
 

Hodnocení  

Skutečné  využití pozemku - přírodní zeleň                  



 
 

Zařazení do plochy 
s rozdílným způsobem využití  

- krajinná zeleň zemědělská – ttp     

Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- není, nejbližší zastavěná plocha je vzdálena cca 40-
120m 

 

Návaznost na vymezené 
zastavitelné plochy 

- nejsou   

Dopravní infrastruktura-
napojení 

- není        

Technická infrastruktura-
napojení 

- není                                                

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

nežádoucí rozšiřování zástavby do volné, mozaikovité 
krajiny v PO Králický Sněžník 

 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

- vliv na dřeviny mimo PUPFL, nevhodné rozšiřování 
zástavby do nezastavěné krajiny přírodního parku 
 

 

Prvky ochrany přírody v území  - leží v přírodním parku Králický Sněžník  
- leží v ptačí oblasti Králický Sněžník  

 

Omezení z hlediska limitů 
využití území 

  

Poznámka -  prostor pro vyhledání vodního zdroje veřejného 
vodovodu Heřmanice, navrhována realizace nové 
vodní plochy  

 

Závěr - nebude navrhována obnova zástavby   
 
Číslo (čísla) dotčených 
pozemků  

Stp. 50 v k.ú. Heřmanice u Králík 
 

Hodnocení  

Skutečné  využití pozemku - zalesnění                       
Zařazení do plochy 
s rozdílným způsobem využití  

- krajinná zeleň lesní                

Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- není, nejbližší zastavěná plocha je vzdálena cca 
470m 

 

Návaznost na vymezené 
zastavitelné plochy 

- nejsou   

Dopravní infrastruktura-
napojení 

- není        

Technická infrastruktura-
napojení 

- není                                                

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

parcela není významně problematická z pohledu 
NATURY, avšak nachází se ve vzrostlém lesním 
porostu a v nezastavěném území 
 

 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

- vliv na dřeviny mimo PUPFL, nevhodné rozšiřování 
zástavby do nezastavěné krajiny přírodního parku, 
fragmentace území, nepříznivý vliv na migrační 
prostupnost, atd. 
 

 

Prvky ochrany přírody v území  - leží v přírodním parku Králický Sněžník  
- leží v ptačí oblasti Králický Sněžník  

 

Omezení z hlediska limitů 
využití území 

- leží v ochranném pásmu lesa  

Poznámka - potvrdit zalesnění, v sousedství vede regionální 
biokoridor RBK 829                                      

 

Závěr - nebude navrhována obnova zástavby   
 
Číslo (čísla) dotčených 
pozemků  

Stp. 49  v k.ú. Heřmanice u Králík 
 

Hodnocení  

Skutečné  využití pozemku - přírodní zeleň                  
Zařazení do plochy - krajinná zeleň zemědělská – ttp     



 
 

s rozdílným způsobem využití  
Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- není, nejbližší zastavěná plocha je vzdálena cca 
490m 

 

Návaznost na vymezené 
zastavitelné plochy 

- nejsou   

Dopravní infrastruktura-
napojení 

- není        

Technická infrastruktura-
napojení 

- není                                                

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

parcela není významně problematická z pohledu 
NATURY, avšak nachází se ve vzrostlém lesním 
porostu a v nezastavěném území 
 

 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

- vliv na dřeviny mimo PUPFL, nevhodné rozšiřování 
zástavby do nezastavěné krajiny přírodního parku, 
fragmentace území, vliv na migrační prostupnost, 
atd. 
 

 

Prvky ochrany přírody v území  - leží v přírodním parku Králický Sněžník  
- leží v ptačí oblasti Králický Sněžník  

 

Omezení z hlediska limitů 
využití území 

- leží v ochranném pásmu lesa   

Poznámka - v sousedství vede regionální biokoridor RBK 829                                      
Závěr - nebude navrhována obnova zástavby   
 
Číslo (čísla) dotčených 
pozemků  

Stp. 67/1 v k.ú. Dolní Boříkovice 
 

Hodnocení  

Skutečné  využití pozemku - vysoká zeleň                    
Zařazení do plochy 
s rozdílným způsobem využití  

- sídelní zeleň – veřejná             

Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- sousedí se zastavěným územím   

Návaznost na vymezené 
zastavitelné plochy 

- sousedí se zastavitelnými plochami   

Dopravní infrastruktura-
napojení 

- sousedí s krajskou silnicí a místní komunikací   

Technická infrastruktura-
napojení 

- zásobení el. energií                 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

- mimo území PO Králický Sněžník, bez vlivu na 
NATURU 

 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

- potenciální likvidace dřevin, obnovení zástavby bez 
významných nepříznivých vlivů na ŽP, případná 
výstavba by měla respektovat tradiční tvary a 
materiály  
 

 

Prvky ochrany přírody v území  - nejsou   
Omezení z hlediska limitů 
využití území 

  

Poznámka - bude zachována plocha veřejné zeleně                                          
Závěr - nebude navrhována obnova zástavby   
 
Číslo (čísla) dotčených 
pozemků  

Stp. 79 v k.ú. Dolní Boříkovice 
 

Hodnocení  

Skutečné  využití pozemku - trvalý travní porost, náletová zeleň   
Zařazení do plochy 
s rozdílným způsobem využití  

- sídelní zeleň – veřejná             

Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- sousedí se zastavěným územím   



 
 

Návaznost na vymezené 
zastavitelné plochy 

- sousedí se zastavitelnými plochami   

Dopravní infrastruktura-
napojení 

- sousedí s  místní komunikací   

Technická infrastruktura-
napojení 

- zásobení el. energií                 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

mimo území PO Králický Sněžník, bez vlivu na 
NATURU 

 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

- potenciální likvidace dřevin, obnovení zástavby bez 
významných nepříznivých vlivů na ŽP, případná 
výstavba by měla respektovat tradiční tvary a 
materiály  
 

 

Prvky ochrany přírody v území  - leží v přírodním parku Suchý vrch – Buková hora  
Omezení z hlediska limitů 
využití území 

  

Poznámka - bude zachována plocha veřejné zeleně a 
navrhovaná komunikace, zpřístupňující rozvojovou 
plochu 

 

Závěr - nebude navrhována obnova zástavby   
 
Číslo (čísla) dotčených 
pozemků  

Stp. 249 v k.ú. Dolní Boříkovice 
 

Hodnocení  

Skutečné  využití pozemku - zalesněno                  
Zařazení do plochy 
s rozdílným způsobem využití  

- krajinná zeleň lesní                

Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- není, nejbližší zastavěná plocha je vzdálena cca 
180m 

 

Návaznost na vymezené 
zastavitelné plochy 

- nejsou   

Dopravní infrastruktura-
napojení 

- v sousedství vedena účelová komunikace   

Technická infrastruktura-
napojení 

- není                                                

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

parcela není významně problematická z pohledu 
NATURY, avšak nachází se ve vzrostlém lesním 
porostu a v nezastavěném území 
 

 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

- vliv na dřeviny mimo PUPFL, nevhodné rozšiřování 
zástavby do nezastavěné krajiny přírodního parku, 
v LBC – nepříznivý vliv na ÚSES, vliv na migrační 
prostupnost, atd. 
 

 

Prvky ochrany přírody v území  - leží v přírodním parku Suchý vrch – Buková hora  
Omezení z hlediska limitů 
využití území 

  

Poznámka -  bude potvrzeno zalesnění, plocha je součástí 
lokálního biocentra 

 

Závěr - nebude navrhována obnova zástavby   
 
Číslo (čísla) dotčených 
pozemků  

Stp. 257 v k.ú. Dolní Boříkovice 
 

Hodnocení  

Skutečné  využití pozemku - zalesněno                  
Zařazení do plochy 
s rozdílným způsobem využití  

- krajinná zeleň lesní                

Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- není, nejbližší zastavěná plocha je vzdálena cca 
180m 

 

Návaznost na vymezené - nejsou   



 
 

zastavitelné plochy 
Dopravní infrastruktura-
napojení 

- v sousedství vedena účelová komunikace   

Technická infrastruktura-
napojení 

- není                                                

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

parcela není významně problematická z pohledu 
NATURY, avšak nachází se ve vzrostlém lesním 
porostu a v nezastavěném území 
 

 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

- vliv na dřeviny mimo PUPFL, nevhodné rozšiřování 
zástavby do nezastavěné krajiny přírodního parku, 
fragmentace krajiny, vliv na migrační prostupnost, 
atd. 
 

 

Prvky ochrany přírody v území  - leží v přírodním parku Suchý vrch – Buková hora  
Omezení z hlediska limitů 
využití území 

  

Poznámka -  bude potvrzeno zalesnění  
Závěr - nebude navrhována obnova zástavby   
 
Číslo (čísla) dotčených 
pozemků  

Stp. 240 v k.ú. Dolní Boříkovice 
 

Hodnocení  

Skutečné  využití pozemku - náletová zeleň             
Zařazení do plochy 
s rozdílným způsobem využití  

- krajinná zeleň zemědělská – ttp   

Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- v sousedství zastavěného území   

Návaznost na vymezené 
zastavitelné plochy 

- nejsou   

Dopravní infrastruktura-
napojení 

- v sousedství vedena účelová komunikace   

Technická infrastruktura-
napojení 

- zásobení el. energií              

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

mimo území PO Králický Sněžník a v blízkosti 
zástavby, bez vlivu na NATURU 

 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

obnova zástavby na parc. č. stp. 240 bez 
potenciálního nepříznivého vlivu na ŽP, nerozšiřovat 
na sousední pozemky, akceptovat rozptýlenou 
zástavbu 
 

 

Prvky ochrany přírody v území  - leží v přírodním parku Suchý vrch – Buková hora  
Omezení z hlediska limitů 
využití území 

  

Poznámka   
Závěr - je vymezena územní rezerva pro možnou obnovu 

zástavby Z1/R12(Ri) 
 

 
Číslo (čísla) dotčených 
pozemků  

Stp. 241 v k.ú. Dolní Boříkovice 
 

Hodnocení  

Skutečné  využití pozemku - náletová zeleň             
Zařazení do plochy 
s rozdílným způsobem využití  

- krajinná zeleň zemědělská – ttp   

Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- v sousedství zastavěného území   

Návaznost na vymezené 
zastavitelné plochy 

- nejsou   

Dopravní infrastruktura-
napojení 

- v sousedství vedena účelová komunikace   



 
 

Technická infrastruktura-
napojení 

- zásobení el. energií              

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

mimo území PO Králický Sněžník a v blízkosti 
zástavby, bez vlivu na NATURU 

 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

- nutnost likvidace mimolesních dřevin, obnova 
zástavby na parc. č. stp. 241 akceptovatelná, 
nerozšiřovat na sousední pozemky, tzn. nevyužít jako 
jádra k nové zástavbě plošnějšího rozsahu 
 

 

Prvky ochrany přírody v území  - leží v přírodním parku Suchý vrch – Buková hora  
Omezení z hlediska limitů 
využití území 

  

Poznámka   
Závěr - je vymezena územní rezerva pro možnou obnovu 

zástavby Z1/R11(Ri) 
 

 
 
Číslo (čísla) dotčených 
pozemků  

Stp. 43 v k.ú. Dolní Hedeč 
 

Hodnocení  

Skutečné  využití pozemku - náletová zeleň             
Zařazení do plochy 
s rozdílným způsobem využití  

- krajinná zeleň zemědělská – ttp   

Návaznost na stabilizované 
zastavěné území 

- není, nejbližší zastavěná plocha je vzdálena cca 115 
m   

 

Návaznost na vymezené 
zastavitelné plochy 

- nejsou   

Dopravní infrastruktura-
napojení 

- v sousedství evidována v katastru nemovitostí 
parcela pro ostatní komunikaci, ve skutečnosti již 
nefunkční  

 

Technická infrastruktura-
napojení 

- není                

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení NATURA 

nežádoucí rozšiřování zástavby do volné krajiny na 
území PO Králický Sněžník 

 

Hodnocení pozemku z hlediska 
posouzení vlivu na ŽP 

- nepříznivé hodnocení z hlediska vlivu na soustavu 
Natura 2000, nevhodné rozšiřování zástavby do 
nezastavěné krajiny přírodního parku 
 

 

Prvky ochrany přírody v území  - leží v ptačí oblasti Králický Sněžník  
Omezení z hlediska limitů 
využití území 

- zasahuje ochranné pásmo lesa  

Poznámka   
Závěr - nebude navrhována obnova zástavby  
 


